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ΝΕΒΩΤ ΕΝ ΒΕ ΠΘΟΗΒΤΙΟΚΕΝ 

θΕ5 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΛΥΟΜΕΝΟΣ 

ΕὖΒι ΡῈΝ ΒΟΗ ΠΘΈΒΒΑΘΟΘΗ ἘΒΚΙΑΒΤ 

ΨΟΝ 

Ν. ΨΕΟΚΤΙΕΙΝ, 

ΘΕΙΤΤΕ ΑΥΕΠΑΘΈῈ, 

εᾷ 

ΠΕΊΡΖΙΟ, 

ΘΕῦΟΚ νὴ νΕΒΠΑΘ ΤῸΝ Β. 6. ΤΕΒΝΕΝ. 

1893. 



Β. α. Τα ὈΠΘΥ5 
ΟΠ] ΠΒσΆ 6 στ ΘΟ ΟΠ ΒΟΠΘΥ πη Ἰδίθ  ΠΊΒΟΠΘΤΥ ΚΙΔΒΒΙΚΟΙ 

ταῖν ἀθαύβομθη οὐκ] υθπᾶθη ΑΠΤΉΘΥΚτιησΘΗ. 
Α. ΟΥϊθοβίξοῃθ ΒΟΕΥ Ξ 6116 7. 

ΑΘΒΘΗΥΟΒ᾽ ΑΠΒΠΙΘΙΊΠΟΠ. Ἄοη ΒΟΡ. Επι σου. 3. Αὐῇ. σου Ὑ. αΙἸΌοτέ......... ““( 2.525 
- ῬΟΙΒΟΙ. οι ὙΥ. 5. Του 61. 8. Αὐῇ. τοῦ Ν. ΥΘΟΚΙΘΐπ...... 0 Ὁ νον ονεσον 1.20 
---- ὀῬτομιοίποιν. οι Ν. ἡ οοΚΙοΐη. 8. Απῇῆ........Ὁ τονε κεν νεον σκ στ τ κε ον νενον 1.80 
-ΐ“,Ἑ-- οι Τὶ, ΕΟ το ,....ὉὙγνν κτοοο νον το ἐφονε ἐπ ας ΑΝ 1.90 
---- αἴ6 Θεοπίϊο νὸν Ν. ΘΟ ΚΙ". -... .....δνννς ρνν έέέέΕἔοέΨΕΨσισΨἔσσ:.- θ.- 

Ὁ ᾶτδὰβ ϑἴπζθὶη ἃ υἱί 2. --- 1, Α σαταθτηπομ. ΤΙ. Ὁϊ6 σΒοθρΒοσθη. 171, Ὀΐθ ΕἸ τη θηϊᾶθηι. 
Απίποϊοσὶθ Ὧπ15 ἄθη σύ ἢ βοη θη ᾿γγΚοσ. ὙῸΠ ἘΞ. ΒΆΘΗ ΠΟΙ Ζ. 1. Βᾶ. ἘΠορσίοτ 

πα ΤΑ ΟρΡΤΒΡΉΘῖ. 4. ΠΗ͂. :.. Ὁ Ὁ τς νρονι φὐξιν τοῖο τσ ρυρέΕέΕέψέΕψΨΨΠΠΨΕΨΠΨΕοσ 1.80 
---- - - 7. Βεμᾶ. Ὧ]ϊθ Μϑιβομοη τ. ΟΠμοσίβομοη ὨΪΟμίου πὶ αἴθ ΒΌΚΟΙΚΟΥυ. 8. Απῆ, 1.80 
Ατίβίορμδποδ᾽ ἸΟΙΚοπ. οι Ὑ. 5. Του 6]. 3. Απῇ. τοῦ Οὐΐο ΚΑΘΕ]Θτ...... 2.10 
Ατἱβίοίϊθιθβ᾽ ϑίδαί ἄοσ ΑἸΠΘΠΘΓ.. ἰβίοσίβομονυ ΗἩδαρίίοῖ!. ψοη Κ Ἠπᾶϑο.......... -- .00 
ΑΥΤΪΆΠΒ Απδυδδίβ. ὕου Κα. ΑΌΪΟΝΙ.. 1. Ηρ. ΜΙ|βῸΡ 1 Κατσγίο μά 1.80. 1|. ἨοΩ͂Σ 9.90 
Βοιο  ΘΠ65 Ἀπ5πθν. Βρᾶάρη. οι Ο. ΒΘ ἀδπίζ ἃ. Εἰ. Β] 8 [8. 1. Τ611 ἴῃ 3 Ἡϑέξομ. 

Ι. Ἠοῦε. 1---ΤΤΤ. ΟἸγπ ΐβομθ Βθᾶθμη. ΤΥ. Ἐτβίθ Βθᾶθ σϑσθῃ ῬΕΣΠΡΡΟβ. 1. Αὐὔασο 1.90 
ΤΠ. Ἠοῦς. 1 Αντ. Υ. Βοάθ ἄρον ἄθῃ Ἐτστίθᾶθι. ΥἹ. Ζυγοϊῖθ Βθᾶθ σϑοζϑῃ ῬΕΣΡΡοΚ. 

ΨΊΓ. Ἡοροβίρροβ᾽ Βθᾶθ ὌΡΟΣ Ἠδίομηθβ. ΥΠ1. Βθᾶθ ἄροσ ἀϊθ ΑἸ ροὶοσοπηϑίἔθα 
τὴ ΟἸθύσοιθα. 1. Ὠσιτίθ θᾶθ σϑρθῃ ῬΕΙ͂ΡΡο5. ὅ. Απῆ........ςς νιν νι νον 1.80 

Τ᾿ ΘΙ. ΤΙ ΑΝ. Ἰπᾶϊορα. 4. ΑπΗῆ τς ρον  οοοοέουέΨονΨσνὍοΕοΕσο,ἝἔἐοΕΨσι“ἐἔοεη͵Ἕσσσσ- -- 1.80 
- ψου Ἐπ ΒΙΔΥΒ. 2.10 

ἙσπεὶρίοαΒ ῬΠΟΘΗΐΉΒΟπ. οι α. Κἰ 61 --,.ὉῸ τνν νον τ, τ ρορΕοέὁΕ͵ισὍσὍοιΨιοιΨοὍοἔὍοἔΨσοσσὍὌοῆςσ - --ὄ - 15 
-- Αὐδρουβη!ίο Τταρυἀϊοη. ψοι Ν.  ΘΟΚ]Θΐπ. 1. Μοᾶθα. 8. Αυῇ....... Ὁ. νν 1.80 
--- ------ Τ'΄. ΤΡΕΪοπΐθ ἱτπὶ Τδυτίουδηᾶ. 2. Απῆ......... «νον νιν νειν ν νυν τ στ τ εν τ ττον 1.50 
- - ΤΙ ΒΒοσδθε .......«νὐνο δοῦν τέτοκεν πρρρΕοΕἐοΠσψἔοΕέἐΨψσπσνσψἔΕοΕΨσψνσἔἘοσσ σον 1.80 
---- ---- ὝὟΨ. ΗΠΡοΟΙγέοβ.....«0.Ὁ0 νὸν τευ γεν τυ. τ οὁᾶΨοσΨἔΕοσἘΨἔοσέΨσρπ͵πὍσἔέΕέσἘσισἜὍψΨσἜἘσΨἔἘσης.ιἽ π - 1.80 
Ηροτοάοίοβ. σοῦ Ὧτ. Κα. ΑὈϊοΒί. 1. ΒΤ, 1. ἩΗϑοῖῦ. Βυοῇ 1. πορϑὲ Ἐπ θ᾽ πη; 

πᾶ ὑὔθουϑίομῦ ρου ἄρῃ Ὀἰϑ] κέ. 4. Αὐῇ. “( 1.80. ΤΙ. Ηϑέτ, Βυσῆ 11, 8. Αὐϑ. 1.50 
-Ξς- ΤΙ. Βαπᾶ. Ι. Ἠοῦς. Βπὸῖ ΤΙ. 35; Αὐή'. 3. ἘΣ έορέΕοΨψσσἔέἔέΕοσσσσι  ἘῸἘἙ 1.80 
- ΤΙ. Βεαυᾶ. 1ἴ. ἩΘΙ͂, ΒΠΟΝ ΤΥ... 8. Αἥβνπηνἢ. ΠῚ εν ΨΕΨ  Ὶ 1.80 
-- ὙΠ. Ββά: ΒΟΥ τὰ. ΥἹ. 5: ἈΠπΗῆΠ Πρ εουσοέΨἐοσΨέοέΕοσΨἔοΕῃηυη͵“ζ 1.80 
- Ὑὐὐ΄ὺ Ββδυὰ. Βυοῦ ΥἹΙ. ΜΙῺῈὉ Κανίοπ. 4. ΑΠΗ͂, ; Πρ το οροΕοσοΕὍὌἜΝσο ο οοοοἐἔοΠοέΠἔἘἔΠ 6 1.80 

Ὑ. Βαπᾶ. Βύοὴ ὙΙἝΠ ἃ. ΙΧ... Μι 2. Ἑατῖοι. 4. Ἀτῆ  ππΠΕΠππππψὲέοὸῆ πον 1.80 
ΒΟΠΙΟΓΕ Θάγββθονου Κα. Εν Ατηθῖβα. Ο. Η 6 29. 1. Βα. 1. Ηΐι, ἄοεδην 1--Ψ1.9. Αὐϑ, 1.85 

----- 1 Βεμᾶ. 1. Ηρῖς. Θοθβδὴρ ΥΠ---ΧΤΙ. 8. Αἥ"δ' Ὁ τον ἢ ον πσεον ΤΥ 1.8 
-- -- ὉΠ Βεδπᾶ. 1. Ἠοῖϊξ οθδὴρ ΣΤ ΧΎΤΙΙ, 7. Απῆ τέ πέπον 1.88 
-΄΄ - -., ΤΙ. Βαπᾶ. ΤΙ. ΗΟΗ͂. δεῖ ΧΙΣ- ΧΧΙνΝ 7 ΑὔὐῆοΠρρΕρῤρρππιριρ“φπππΦρΦρ ΞΞῈΞ ΟΕ 1.85 
-- - - Αμῆϑδηρ. 1. Ηοῖ. 4. Αυβ. “1.50. 2. Πα, 8, Αὐῇ. 8. αἱ 4. ΗϑΙ͂Σ, 5. Ἀπ. ἃ 1.30 
- 1Π|85. οι Κα. Ετ. ἀὐπ εἰ. Ο. Ἡ πῦΖθ. 1. Βᾶ. 1. Ἡϑξ, θβδηρ 1---Τ1]. 4. Απῇ, ---.90 
ι-. --- Π. ἨοΙ͂. σοθδὴῦ 1γ35- 1. 4. ΑἸπππἔῚ ςτὸ έέοἕψὁψΨψΨἔΨέΕΓ σον - -- .90 
----..-- 1. ΗδΗ͂. Θϑβδηρ ὙΙΕΞΕΙ͂Σ. 5: ἈΠΗ τ, τι τ τι 1.30 
. τ...  τνΡ΄΄. ἩἨοἱΙ͂, Θοβαὴς Φ΄- ΧΙ 9: ΑἸ! τ πΠοΠ'έΠὺπὲέέπππΠπΠπΠπΠΕΟΑ 1.20 
- -ο- -ἼἸΤἸ, Βαμπᾶ. 11. Ἠορῦϊ ἀοβδὴς ΧΙΠ5-.--ΧΎΥ. 9. ΑΥΠ ρον 1.230 

- ΤΙ. Βδυᾶ. Τὶ. ἩΘΙ͂. αόθδηῖς ΧΥΙ--ΧΥΠΙ “..ἈἄὔἈ}ἨἔπἀΡϑ τ πππΠ πσπππέν ἐν 180 
-1|ι. Βαπᾶ. 1Π. Ἠοῖυ. ἀθβδὴς ΧΙΣ---Χ ΧΙ, 3. Απῆ... πεετνον  Ρ 1.20 

- - ΥἹ, Βαπᾶ. 1ἸΥ. Ἡοῖ. ἀοθδεν ΧΧΤΙ- -ΧΧΙΥ. 9: ΑΠΗ τπΠΠπΠέΠοέυ  σπππππππσν 1.80 
-ς Αμδδῃῦ. 1... ΤΙ. Ηοῖι. 2, Αὐϑ. ἃ “μά 1.50. 11Π|. Ἠοῖ 2. Αὐυῇ. Οὐἱὐ1..80. 

1Υ. Ἠοῦς. 2. Αὐυβ. κά 1.30. ν. Ηϑῖν μὰ 1.20. ΥἹΙ. ἃ. ΥΙἿ[. Ηοῖξ ἃ “( 1.50. ΙΠ. ΗἩοῖΣ 1.80 
᾿ς 1116, οι 7. 18 ΒοΟδ 6; 8 ἜΓ ἔθ, το τιν τ κνς ἐν ρΨροέοΨσρσΠοΠΕΠηέσςνσνὍἘἔΕοΕσηςἝἜἘὁἘΕοΠσἔΕέσηςσἝἔσσν ἃ 1.50 

1 Ἠοῖϊ: 669. 1--- 4. 8.Ατῇ. Π| Ἠδῖυ: 669. 5-- 8. 8.4 υἢ. ΠῚ. Ἡοῖς: 665. 9--- 12. 8. Ααῇ, 
ΤΥ. Ηοῖι: Θ968..18---16. 3.4 8. Υ. Ηϑῦι: 6 68.11---90. 3. Αὐπῇ, ΥἹ. Ἡοῦι: (198.21---ϑ4. 3. Αὐϑ. 

[5οκσδαῖθβ πε ον 116 θάθη, οι Ο. Βομ ποίᾶθϑσ. 1. Βᾶπασμθῃη: [ἂπ ῬϑιηομΐοΒ]. 
ἘΠΑΘΌΣΑΘ. ΑΥϑορααίῖκοα. 8...Αἄὕ.ὕΒῦϑὕ 01 τὺ. ς ἐο νοι νν τ σορέοέορέσν- πα 

-- ΤΠ|. Βάπδομοιῃ: Ῥαηθμαυτίουϑ υπᾶ ΡῬΕΣΡΡαα. 8. Αὐῇ, ,...«. Ὁ νν νιν κν στ ν τ ν εν 1.80 
μποίμηΒ ἀαδχον 6. ὈΙΆΙΟΚΟ. οι Ο. Φδοοῦ!ῦζ. 1. Βᾶομπη.: Τχϑάᾶτα, ὩΤίπιοι. 

ἘΤΟΡΙΘΕΠΕΤ, Ομάχου. 3. Αὐῇ[' ...- τἀ τνον ορνεκονοεν τε οοΕΨψΨΕρΨΓΨΙΓΨὍΨΠΕΨΠνἝὍΕοσσσ- - 1.20 
ςς π|Βᾶομα.: Τοίθηροοερσδομθ. Αὐϑρον. σὔἐουροβρτᾶομο. ον Ηδθπ, 3. Αὐῇ. 1.30 
.᾿ ἸἐΠ. Βάομη.: οιλομᾶχ. Ὧθχ ΕἼΒΟΠΟΣ. ΔΊΉΒΟΠδΥΗὁοεοΨνΨἝἔὄἔυνηνἝσρὥρὕὕνπΠρΠππ- 1,230 

ΠΥκαγοβ᾽ ἤθᾶο κοβοὸπ Πθοκγδΐθθ. οι Ο. ΒΘμ αδπῦζ ..... «Ὁ Ὁ. το νον κεν τσ τ ττνον 3. 35 
Εγ5ἰδ5᾽ δυκροπῆμ!ο Βοᾶθη. ὅοπ Ἡ. ΤΟΙ ῬΘΥρΘτ. ΚΙθίπθτθ δ ρδΌθ. 1. ἨοΙΕ. 

9, Αὐῇ. ν. Θ. Θο δυο. Ῥσχοϊθροηθῃῆᾶ. θᾶθ γα. Ἐταϊοβίμοηθε (Χ1ῚΠ). Πθᾶὸο σα. 
Αμοταῖοβ (Χ117Π). ψοσίοϊαϊρυπρ σ΄. ἀ19 ΑΠΚΊαρσΘ τνορθι Ὀπιβέιισχοβ θυ ἀθηιοῖτ. Κ7θι- 
ἔαββιυς (ΧΧ). Ἐρᾶθ ἢ Μδυυμθοβ (Χ1). ρᾶθ σ. ῬΒΐοα (Χ ΧΙ).......... 1.80 
-- Τ,. Ἠορῖς. 2. Αὐῇ. ν. ΤῊ. ΤῊ 81} ἴτω. Ἐθᾶθῃ ζὶ. ΑἸΚΙ 1898 (ΧΙΝ. ΧΥ). Βθᾶθ 

χα. ΝΙΚοήδομοβ (Χ ΧΧ). θᾶ ἃ. ἃ. Κ οὐσιῦμοη ἅ68 Αὐϊβίορμδμοβ ἄθπὶ Ἐκ Β σϑθθα- 
ΡΟΣ (ΧΙΧ). τοῦδ ἃ. ἃ. ΟΙθαῦτη, νὸν ἄθτη Αὐθορϑῦ σομδ]ίθῃ (Υ}Π}). Εοᾶθ κα. αἴθ Ἰζοσι- 
πἄπαϊον (Χ ΧΊΙΠ). Ἐθᾶοᾳ ῬΗΘοιηπθϑέοβ (Χ). Ἐθᾶρ ἢ. ἃ. Οϑρυθομιομου (Χ ΧΤΥ). ποᾶθ 
κα. Ὠϊοκοίίζοι (ΧΧΧΤΙ])........ «νὸν νυν ον ρον ρον το έΕέΕΨψΨ ἘΕοΕνΝσπρφρσσ ΞΡ 1.80 

ΘΟτδϊβοσυθ Αὐβραρο. 1. Βα. Βθάθῃ κα. Ἐχϑιοβεμθιθθ, Αμοταίου. 
ψοσιμοίαϊσανα α. ἀϊο Απκίαρο ποθι Ὀπιρίαχζοθ ἃ. Ψογίδβθαμμ. 2. Ααῆ....... 4.80 

Π.Βᾶ. θάᾶθη μ. ΑἸκΚι ἂρ. Τπθοτηποβίο, Ὠἰοσοίτοπὶϊ ἃ, Τδέαπηρσα. Ετατοβέμθηθθ 1.80 
- ΠΠ. Βαπᾶ. Πρὰθ ἢ, Μδῃθίηθοβ. --- Ἐθᾶθῃ μα. ΝΙΚοπιδοδμοβ, Ῥηλοη. ὕθοσ 

ἄδε ψοτχτηῦμοι ἂθθ Αὐἱθίορμϑηθθ. ἘΠῚ ἄθη ΘΟ ΘΟ Δο θα... .. « «Ὁ. ν νιν νκν τ κ εν σα 1,80 
ΡΙαΐοπβ δαβμον βίο ΒΟΥ θα. 1. Βάπαάομου: Ὀΐθ οσιοϊ αἰ σι σθτθὰθ (68 80- 

Κεαίϑε. Ἐσϊοσ. Το ΟΣ. σου. 9. ΑὙΠΔδρδ......0...00. Ἦν ζον» Ὑ4ι.5 ὁ 
“- Π.ι Βάπαοποι; Θουμίδβ. οι Φ. ΠΘΌΒΟΒΙ]Θ υ. στόμ. 4. Ααῇ.,......, φως ΑΝ 
» ----- - ΑἸπδημ; Τἱσροϑίἑίοπθη ἄθτ Αροϊορσίθ πᾶ ἅος Θοτρίαβ ἀηᾶ ἸΟρΊΒομΘ 

ΓΑ ΝΥ μ᾽ ἄϑα θοσνρίδα. Ἄου ὅδ. ὩΘΌΒΟΝΙ]Θ....... νι δον ον δ ον νκιέῥβσοσοἔΕέΕΨνσνΨοὍἘΠσςν. --.99. 
-- ΠΙ. Βάμάομοι, 1. Ηρ: Τδοῖοθ. ον ΟἸσ. στόμ. ὅ. Αυβ........ {τς οος ΔΊΣ 

-- ΠῚ, Βάμπαομοι, 3, Ηοῖς: ἘΊΠΎΡησου. οι  ΟΒΙταΡ. 8. Απβ...,.. ἐενν πα. 45 
-- ΤΥΓ ΒΑμπάομοι; Ῥσοΐδμοσδβ. δου ὦ. ΠΘΆΒ60}}96 ἃ. σοι. Ἅ. Απῇ,...... 1.80 
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ΕΠ, ΕΝ ΒΟΗΠΙ ΘΕ ΒΕΑΠΟΗ ἘΒΚΙΑΒΤ 

ΥΟΝ 

Ν. ΨΕΟΚΤΙΕΙΝ. 

ὈΕΙΤΤΕ ΑΕ ΑΘΗ. 

ΞΕ 

ΠΕΙΡΖΙΟ, 
ΘΕ ΟΚ ὑδνδὺ ΕΒ, Αα ΟΝ 8. α. ΤΕΒΝΕΙ. 

1893. 
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τ ΟΥ» ΖΙ ΟὐΘίθ ἈΠ 1Ὲ ΘῈ: 

Πί6 Ενκᾶλιιησ ππὰ ΔἸ] σοπιθίηθ Αὐἰδεβιηρ 465. Αβοῃν  βοιθα 
Ῥγοιηθίμθιβ οἱρίε!α ἴῃ ἀν ΕΥΚοη ἢ Ἶ5. 465 γο]]οἱβθη (ΠΡ ἰκίθυ5 ππὰ 
ἀ65. ἰπηθΓ θη. ΖΔ) ΘΠ ΠΔΠη 58. 46} {γ]]οσΊβοποη Κοιηροβί(οη. )ΔΓΙΠῚ 
θα γδοῃίθίθ ἴθ ἢ 65. 15 πηθίηθ ΠαμρίδιιἝσαϊνθ, ἀ1656. ν ο  θ μα π 6]6 ΕἾ ἂρ 6 
Θἴπθῦ ΠΘιθη τηὦ οἰπρθῃθηάθη {Ππἰϑρϑαοθπηρ Ζ πηΐθ  Ζί 6 ἢ. τΠ6, 
βουγϑὶς 65. πηῦρ! ἢ) ἰϑί, σα ΕΠ ΒΟ ο  ἀπιησ Ζιι Ὀυησθη. Ὠᾶθ οὶ 806 
ἴθ}. τηΐο βου ζοιρί, 45. ΘΟΠΟμηΔηΠἢ ἴῃ βθίμθη Δ 596 Ζϑὶ ἢ πϑίθη Α- 
πᾶπα]ησθη (45 το ἶρὸ Ρυγίηχὶρ ροζοϊοί, θοῖ ἀ6ι ΠαΡο Πρ ηρ 665 
Ῥεγϊηζίρα ἅμ ἤθη βίομογθι ϑιδηαραμπί νουόγοη παῖ. 6 ὕβον- 
Ἰοίθγιιηο τηπ8[6 50  σ ἈΠ σοῦ ον οἰκί ομεἰοἱ, αἴθ. Απάἀθαϊιηθθη εἰ65 
ΠΙοΠίουβ, αἀἶθ ππάρ 5! ΠἸ| 06 ὴ τ] αἴθ ΡΒ: ΟΠ ΠΟΘ ἢ, σοηδιθν Βθ6- 
ΟΡΔΟΙίοι, αἴθ ἄννθοκο πη ΜΙ 6] βοῖμθβ ΒΟ Δ] 5. ον Πα ΠΟ Π 6 νον- 
[οἷσί πογάθη. [γαῖ ἀἴθϑ85. ἔλθ 0}. αν ἴῃ ΔυΒγο ΟΠ η46Ρ. Ν᾽ οἶδ 
ΘοΙπησθη 86], νᾶρθ ἴθ πο Ζι Ποίϊθη. 16 δαβί Ρ]Π ]ΟΠ ον Β6- 
στπάπηρ 6 δη βο πο ἀθηάθη Ῥιηϊκία ἤαθ6 10 ἴῃ πηοίηπθη ϑίπαίθη 
ζιι ἄβομυ!οβ (Βον η ΥΥ. Ὑγεθον 1812) 85. 28---8ϑ. φθρβθθη. 

[πὴ Κοιηιηθηΐανο Π8}0 6 10} οἴπο δ] ]5οἰ 56 ἘΡκΙᾶνιιηο 65. ΒΓ οΚ65 
ΔηΡΘϑίΡ οί, οἴη ἀπγοΠσἄηρῖσο οΓ δι Π]α [5616 πη ΒΔ ἢ Π 06. Εγ]ᾶπίο- 
Γαηρ πιη4 416 ΕνογίΘγηρ (65 Ζι 58 ΠΊΘΠΠΔ ΠΟ, γγῸ 65 σοθοΐίθη βοῃίβη. 
ΜδΠηΟΠ6 σου άθη νἱθ]] Ομ , αἴθ οἷηθ. ον δηάθυα σγδημτηδίϊβοῃθ. Β6- 
τηθνκαηρ [ν᾽ ον Π ι5ϑῖσ ΠΑ] ΓΘ: ΠΡ ΔΙ 65. ΠΠῚ ἀἴ6. ροηδιιθ [)ΔΓ- 
Ιθσιιηρ 465. ἰγδρίβομθη τπἢ βου! βομθη ΘργΔΟΠ ΘΓ Διο ἢ5. σὰ {Πππη. 
61 οἴποι Θομ αι] αι βσαθ 6. πηπ5[6. 101}. παι] 0} νος ἀ6Πὴ [ὈΓ Θυ θΘ πάθη 
ΕἸσθηΐαπη (6Ρ. Απβσάθθη ἴῃ (ἰίαίθη. τη ΑΓΔ Π 6 ]5 06 || 6η ἀδρνδιο 
"ηΔΟἤθη; 0 ΠοΙΪδ ἃ110}} τπθίπθη ϑο Πα] ἀἴΐσοη Βοὶίγασ οο!οίορι χὰ 
Ὠᾶθθη. ἴβοὶ ἀϊθβθη 5.66 πη ρ θη γοη ϑ0ἢ|2, ΒΙομα 6144, Βομ μά πη, 
ΒΙΠἀοΡΓ τι. ἃ. πη μοὶ 5010 Π6η οΡΔΙΠΠΠΔ 1506 Βομηθυκαησθη, αἴ6 
Πού ἀἃ5 ΕἸσθοηίιμη οἷπθ8. δἰ ηΖθ ηθὴ 51Π4, Πἰ6Ι 0 ἴθ] 65. πίοῃΐ [γ 
ηδί!ο, θοβϑοηάονο ΝΑΠΊΘη ΔηΖιρο θη; ΡῈ] οἰσθηί! ο}}. 56] 5 ἀπά! θη 
(δα δηϊζθη τη ΑἸ οΠίθη ἀ06Γ. μὰ Ρ06. ἴοἢ. πη οἢ ἀ6 πὶ ΠΟΡΪΚ πα ] ΘΠ 6 ἢ 
(ἜΡΓ άι ἢ. 46. ΟΠ] Διιβσα 6. ΠΟ  ΔηΒ ἢ οἴβϑη ἰοῦπηοη: αἴθ Απρα]}6 
(6. ΑΠΌ Ὁ (1π Τοχί ἀ6. ΑΠΙΠΘΡἸτπηρ ἢ ΟἦοΓ τη ΑΠΠΔΠη5) ἀν 6 
ὅπ 0} οἰ ίογθη δίπάϊοη. [ὑγ θΡ] 1. δοίη. --- [5 Ζιι5Δη) 5 ΟΠ ΘΠ, 
ἀ16. Αὐβυνᾶ}} τἀπὶ ΟΡ πιπρ 461 580] ὉΠ θη ΕΡΚΙλησ 6 η, νγΉ] 6. [ἢν 
ΘΙ Π ΖΘ] η6 Ραγίΐθη ἀΐθβο5 ϑίζοικοβ θθβοηοῦβ ποίννοπαϊο υἱη,- τγᾶν 
ΠΪΟΠΐ ἐἰδν Ἰοϊομ θβίο Το! ἀν ΑΥροῖί. -- θη ἴοἶ ἀἴο ΟἸΙοουπηρ 
(65. Πία!οθβ ππ4 ἀον Ποάθη. ἀπ} ἀθη Προς ΚΘ μη ΕΠ1|0}} σοιηδοῇΐ 
[μὰ 06, 80. 50}} ἀΔιη}ῖ πἰοῃ! οἷπο Κὔππϑ.Π1 0116, Βοπάθρη. οἴη. ἢδί] 1016 

ωἜ 



ΙΥ ψοιπσοτῦ. 

ϑγιηηγοῖνῖ6, ΠΟΥ νΟ σΘΘαΠΘΘ ἢ 8115. Θἰ Π61ὴ ἰθίηου θη (δ }}} [ἄν ὩΣ Θημηδΐβ 
πη ΕΌΓΠῚ, ΔησθΖθῖσί βϑίη. ἔθαγ πῇ {γἰ{{ ΠΘΡΘη ἀ6Ρ. ΒΘροΙ δ 5] οἰκεῖς 
Διο. 416 [Πηγο  ] μη [5] οὶ ΠΟΡΟΓ, 

ΕὰΡ αἴθ Κὐπθκ 465 Τοχίοβ μᾶῦ06 10} τηθΐηθ ατγαηαβᾶίζα ἴῃ 
τηθίηθη ϑ(παϊθη Ζὰ ἄβομγ!οβ. ἀαγσοϊορί. [πὶ Απμδᾶησο αν θη. ΔῈΟΝ 
5010Π16 ιηθ 0] ΒΥ ΡΒ ΟΠ 6. ον Πηΐ, πο η8. 1οἢ ἀπγομδιι5 πἰοῃς 
ὈΠΠσΟ, ΘΠ 5186. ΠῸῚ αἰ 45 θυ ς δἰ παν  ηρ]]Ίομθὴ ϑιμα πτὴ8. 6Ρ- 
50 θηθη; ἀδηη 1646 σοίβιίσο ΤΕ σἸκ οι θη Πᾶς οἷπθ ἀηγοσαηρ, Ηδ]- 
ἀπ σοἢ Δ! 1|056. νου πηρθη Πᾶ06 ἴθ θοἰβοῖίο σϑίδββθη. ὙΥ̓δἢν- 
ΘΟ ΘΙ Π 0 Π6. Εγσαηζιησθη δἰηἋ ἀαγ 0} { δ, οἴϊδηθαγα [πιθΡρο ίϊοηθη 
ἀαγορ [|| νοῦ ἄδθπὶ δηάθρθη Τοχίθ ροβοῃίθαθη. 

Υγ85. ἴθ). ἢδ})6. δργϑίομθη Ό]Π]}6η, ἰδέ σοϑδοί; Ὑγ] 6 16} 10) ΘΡΓ ΘΙ ΟΠ ΐ 
806, νγϑγάθη δηάθθ. δη 6 05 ΒΘαΡίΘΊ θη 415. ἴθ. Ηΐθὺ 06 ἴοῃ 
ΠΕΡ ποῖ ἄθη Πογη Ργοΐ. ΗΠ. νοὴ Βγαπη πη ΥὟΥ. νοη Ομ γῖϑί [ἂγ 
δἴηζθίπθ ἀπάθαϊζαιπρθη ᾿ηθΐπθη ᾿οϑίθη ἤδης Ζιι 58498η. 

Μάμπομ θη, ἴπὶ ΝΟΥΘΙΩΌΘΥ 1811, 

ΟΡ ΟΥ ΖῈΥ ΖΕ ΡΒ ΠΗ ἈΠ ΠΙΣΕΙ 

Ἐὰν ἀἴθ πϑιιθ ΑὉΠᾶ σα Π8}06 ἴ0ἢ θη συ ] νΟ]]Θη θη ΒΘΒρυΡ θη ρ ἢ 
ἄδγ δυβίθῃ ἴῃ ἄθη {δῃν ον [ἂν ΡΠ10]. τι. ΡᾶἀΔασ, 1812. 5,01 1-- 089 
γοη (. τ. ΜΆΠ1ΘΥ, ἴῃ ἄθη ΒΙδϊίογη [ὧν 48. θᾶγγ. ἀγμηηηδδβίαϊνν. [Χ 
(1815) 5. 141 ---149 νοῦ 1... ΒΘ ἢ 1116 1, ἰτη Πλ{θνγ. ΖθηΈΓΆ}}}. 1814 
Νι. 2 νοὴ 7. ᾿νί ὅδ], ἱπὶ ῬΠ110]. Αηζοῖσον 1814 Ν. ὁ νοὴ Ηεοίη- 
τίσ Καοκ τι. 1811 Νῖι. 12. νοὴ [ὦ. Ζδ ον, ἴῃ (6 Εϊἰνιϑία αἱ 
Π]οϊοσία ΤΥ 1--- 2 τηΔποΠον]οῖ ΒΘυἸομΕσιησθη. ἀπὰ Ζιβᾶϊχα οηί- 
ποιηπηθη. ἀπίβογάθηη πᾶν τηἷν [ἅν οἰηῖσο Ῥαμηκίθ 46 ΕἸη]ο πα ηρ, 
βοβοηάοῦα ἰηθο νο ἀθνΡ. ΜΠ ΠΘΡΡΟ]]6. 465 ΟΚθδηοβ, πηθΐη ἔγθαηά 
Εγηβί Βογοῦ σὕ[σ6. ΜΠ ΘΙ αησθη. Ζυκκοιη θη ἰάβ86η, αἶθ ΠΡ σαίθ 
ΠΙρηϑίθ. σο]οῖδιθε. πὰ θοη. ΑἸΙθη ἀΐοθβοῃ (ἀϑἰθῃγίθη. δοὶ Ὠϊθηΐ (6. 
ψἀριηβι6. ἤδη σοϑβδσί. 

ΒΦΙΔΌΘΥρ, 1878. 

ψουνγοχσύ Ζὰν αι υῦθη ΑὐΠΠ8ρΈ6. 

θοὸν ἀν το Δ Πᾶσα ἰδὲ ἀϊθ νυ οἰίογο ᾿υ 5ο 6. ΤῊ δι ΘἸκοῖ!, συν] οῃ8 
10}. ἴῃ πηρῖπον Κι 5ο θη. Αὐιβοᾶθα. (Βου]η 188) ζαβαπηπηθηροίαίϑι 
μᾶθ0, χαρσαίο φσοκοιηηθη. Απίβορθηὶ θη. ἴθ) ΠοΡΡὴ ῬΡΟΙΌΒΒΟΡ 
Ε. Π. ΑΙΙΘ, γν ιοθον αἴθ. χυνοῖλο ΑὐΠᾶρο ἴῃ5. ΕΠ ΘΠ ΒΟ 6. βου βοίχί, Πᾶΐ, 
[ἄν νἱθ! 66 ΒουΙο ρας γοη ΟΥΒΘ 6 ἢ τη ΠΡ ΟἰΚΘ Ὠ]Θ ἢ χὰ Πδηκ 
γοΡΡ ΠΟ οι. 

Μάμπομ ρα, 1893. 
Ν. 



ἘΠῚ ΤΠ ΕἸ ΠΤ ΤΊ. 

Ι. Ὁΐϊθ Ῥγοιηθύμϑυβϑδρθ νοῦ ΑΒΟΏΥ]ΟΒ. 

ὙΠ θα. ᾿ἰδὺ [ἀν ἀθη πὶ Ναύαγζαβίαμαθ. ᾿Θθθ πάθη Μϑη- 
ΒΟΠ6π 6186 Οθσιηηαπρ 465 ΕΘΘΥΒ, 6 Πη ΟΟΥ πΙθαουῃγθηά8 
ΒΙ1ς οἰπθὴ Βᾶαμι οηὐχίπηαἀοῦ ΟἿ61 ὑγθηΠ ΘΙ Π6 ΠῚ Π0]Ζ6 ἀυγοἢ 
ΒδΙθθη ἀθν σ]βπσθηάθ Εἴη] θηὐ]οοκὺ τιγα. ὙΥΆΠάοΥθαν πὶτὰ 
ἀ16 Ὑγιγκαηρ 685 Β'θαθυβ, αἸθβο᾽ ΗΠ] Π]6]Β γαῖ, τ] ΟΠΟΥ Ὧ6Γ 
Μθηβοι ἀδηϊκῦ, νγὰβ δὺ 1] ἀοῦ, νγὰθ δ᾽ Βομδῆθ, [πὶ Βββϑιύζθ 465 
Βθαουβ ἀπα πη 61 Κη 185, 510} 5ΘΙΠΟΙ 201 Βαογοιθπηρ ΟΘΥ 
Νδγαπρ ὑπαὶ σὰ αθνοῦῦ- ἀπ Κπηδύθοθίσιθ Ὁ σὰ ὈΘά]Θηθη, 6- 
πϑθὺ 5810} 416 Μίθῃβομηθιῦ ἂὰ8 ἀθπὶ τΌΠ6η Ναϊανζιβύαπαθ σὰ 
ΘΙηΠΘ πη [κα] Πἰγ]θυθθη ἀπ γρυϑιπθυύθη [6 ρ06ῃ. [)6Γ ἰΠρουρδηρ 
ΦᾺΣ Θ᾽ θυ] κοιῦ, σὰπι Ὀδυγαίβύθη Ἡδηά6]η, 416 σΘ ΟΠΠΘΠ6 
ΜορΊ ΟΗΚοΙῦ, 5105. ἀατῸ ἢ} οἰρθπθ ΚΙαρηοιῦ ἀπ ουβιοῃῦ σοῦ 
Νοὺ ἀπ ΕἸοπμα χὰ γϑῆγθη, αἴ6 Εσπόππηρ 465 ΥΥ ΟΠ ]βίδη 65 
ὉΠᾺ ἀ6ὲ ἘΠΠΒΙΟΗὐ --- 81165 ἀα5 ΓΔ σῦὺ οἰπθη Βιαοῃ ταῦ ἀθη Ὀ185- 
ΠΘΥΊσΘη. ὈΘΒΟ δ Ἰτύθη, Ἀπρβυ]ΠΟηθη ἀπ ἃ] οἷμ Θηρ85 [8 5611 
σΘΡΌΠαάθηθη ΑΠΒΟΠΔαΠΠρΡΘ. ΠΘΙΌΘΙ; νγὰ8 τη8 {{ΠῚΠ6Ὶ ΠῸΥ ΟΠ 
σοῦ ΟΠ ον απδ46 ουνγαγίθίθ πὰ ἀσγοι ΟΡΙδου σὰ δου ὐέθπ ΠΟΗ͂Το, 
σἸδαδὺ τηδη 1οὑχὺ ἀαγο ἢ οἰσθηθ Κὺαπϑὺ πἀπα (ἀθβο] ο]1ΟΠ]κ οὶ ου- 
Ἰδηρθη Ζὰ Κῦππθῃ. ὅο ἰηϊρί 510} δὴ ἀἸθβθη {Πρ Υρϑηρ γ0 
ἄθτι Ναῤαγζαβύδη 6 σαν Κα] αν 416 Ὑ οὐβύθ]ὰπρ' γοη οἴπθηι {1{8- 
ΠΙΒΟΠ6η ΘΌΓΘΡΘη ἋΟΥ Μθηβοπθη (ἀοὐ ο]θῖο Ζὰ 561}, γῸΠ ΘΙΠΘΙ 
γονκάγχζαμπρο ἀοΥ Οὐὐου σὰ ἀππϑύθη ἀ6ὲ Θὐθυ Ὀ]1ΟΠ6η, γοπ ΤγοὺΖ 
πα πιρόσυαμηρ, σοσθη 6416 (ἀοὐ 610. 

[1658 ἀθάδηκθοη πὰ Βοορδομύπηροῃ ᾿Ιθρθη ἴῃ ]]π|ξ ΠΟ ΟΥ 
ΑὐβΌΠ] άππρ θη υ]ϑ]ο ϑύα Πρ θη ῬΥΟΠΊΘὑ ΠΘαβιη ὑπ. ΖαρΎΠα6. 
)θν Ὀυβρεαπρ ἀ1 656. δ'δοθ τϑοηῦ ἴῃ 416 Ζεῦ 465 Ζαθδπι- 
Π]ΘΗ]Θ ΌΘΠ5 ΔΘΥ ΠΟΥ ΠΙΔΗΙΒΟΠ θη. ΟΠ Κοὺ παῖ, ) [)ὰ8 ΕΘΌΘΥ 
ἔδῃνὺ θηύνγθαθυ ἴπ ΒΙ]1ἰσθ σομὶ Ἠ]ΠΠ16] αὐ αἴθ Εἶγάθ πΙθάου 
ἀηα οηὐχάπασδι οθἰπθη Βδϑαμη, δἰ πθη ἔθαθυξησθηάθη ϑίγϑιομ, οὐ θυ 

Ἢ, ὙΡρῚΊ. Αα. Καμη, αἴθ ΗἩθυακαμ 465 Εἰ ΘαθΥΒ ἀπ 465 Οδὐξου γε. 
Βρυ]η 1809 (συγοῖῦθι νου θ γι Αάνποὶς 1880). Πᾶσα Ο΄. Οατίϊα5, ΟΥαπά- 
ἷ“ἴσθ ἀθυ συίθοῃ. ΕἸ γτηο]ορσὶθ ὃ. 885, 

Ἀβοησυσοβ, Ῥυουηθίμοιι9, 8. ΑπΗ. 1 



δ ΕἸΝΠΕΙΤΟΝα. 

65. ψγιγα ἀυτο ΠΟΙ ΌΘΠ σΘ ΟΠ ΠΘΠ:; 488 ουβϑύθγθ σιθοῦ 818 485 [τ- 
ΒΡΓΠΘΊΘΠΘΥ6 416 αὐαμαϊαρα ἀθ5 Μγίμαβ. [πῃ ἀδὺ αἰΐθῃ 1π- 
ἀἸ8 οι θα δα ρα Κοιητηῦ ΑΡΏ], 485. σὰ (ἀοὐΐθ σθυγογάθπθ ΕΘΌΘΥ, 
ἄθη Μϑηβοθθη σοὶ Η]ΠΠ16] ΠΟΥᾶ: ΘΓ ΙΓ, ἀἃ ΕΓ γῸΠ (ΕΓ 
Ἐταὰθ νϑυβομνγιι μάθη, ἀαγο ἢ} Μϑύαγιφναη γοη ἤθη (δύξουπ ψαγίοῖτ- 
σΘ μοῦ τππὰ ἄθη Βπγρα σορθῦθη Οὐδ ἃ5 δἰποὺ ἨδΏ]6. Ὀ6] 
ἀθη Βηγρα οηὐχσπαθῦ ΟὐὉΥ δον γὸὺμ ἄθη Βῆγσα 56] ϑὺ σϑ- 
μοὶ ὑπαὶ ἀπίθι α16 ΜΘηβΟΠθη γογβοίχὺ; 416 ΒΕγοι ΔΌΘΙ 5ιπᾶ 
416, ϑαομύοπάθη, ΟἸδπσθηάθης, 416 ΒΖ (σοι Ὀῃγᾶρ' φλέγω, 
{10 60). Βη πϑαΐπρου Βοίπδιηθ 465 ΑΡῊΪ δῦ Ῥσυδιηδῦι ἃ. 1. Υ οὐ- 
ΒΟΙΘΘ, γουΒθῃθπ46. ΚΙαρΠοΙύ. --- ΟσΘ Ομ Πθη. ΔΌΡΥ αγᾶθ (88 
ΕΘαΘΙ [ἢ δἰΐου Ζ61ῦ ἀπχοῖ. αα]]6 πο Πυθα πρ' ο᾽π65 ΗΠ] δ ϊ οκ68 
ἴῃ ἀογ ΝὰΡ6 οἰπθβ δᾶθβ οὐδθι ποὺ ΟΠΘ1086, 16 ποοῦ 76ὑφὺ 
ἴῃ [π]6η 485 Τ61Π6 ΠΘΉΙσο Εἰθαου οηὐψπαθὺ τιγα. [261 )γθἢ- 
βίδὉ ΠΙθί5. ργδιιδηῦῃδ (γοη τηϑὺ], τηϑηὐῃ, πηϑὑ πη], ὉΠ ἀὙ ΘΗ ΘΗ, 
αὈ]γ16η), ὑΘ] 065 δήουῦ ἴῃ ἄθπὶ ὑγβρυ προ μθη ΒΘΡΥΠ γὸπ 
Προμηϑεύς ΘπαἰΠα]ίθῃ ᾿ἰδὺ (061 ἄθῃ ΤΠΌΣΙΘυμ. σα Ὁ 65. δἴπθῃ Ζθαϑ 
Προμανϑεύς ΠΥ Κορἢγ. 91). --- τ ἢ Υ ΘΥ ὈΙπαάπσπρ απα Υὶ ου- 
ΘΗ ΌΠΡ ΑΙΘΒ6Ὶ νουβύθ! προ γοη ἀ6Γ Βπὐδῦθῃαπρ 
465 Εἰθιθυβ ΙΓ ἀθγ., ΕΘ ΘΥΤ ΘΙ ρους Προμηϑεύς σὰπὶ ΑΡΉΙ 
Ῥγαιπαῦ ἀπὰ Μδίαιοναη, (61 ΕἸΘΙΙΘΙΤΘΙΌΘΙ Ζ.Π1 γΟΥΒΟΥΘΊΟΠΘΗ 
Εϑαουυβα θοΥ, τ μου οἰπθη Γθαθυαησθπάθη ὐγϑαο ἃτι ΕἸΘΌΘΥ 
468. Πϊπημη6]5. οηὐίπαθυ ἀπά διῇ ἀ16 Βγάθ Ὀγτιπρύ. 80. ὈΠ4οὺ 
510: ΟΘΥ ΟΥΘΟΠΊΒοΠ6 ΒΘρΥ ἀ65., ΒΕ βου ουβο ΡΥοτηθίμθαθ γῸ ἢ 
ὉΠΌΘΒὑΙ πη Πῦ6. Π]ΘἢΥ Ὀ]ΟΙΒ ἀθοΥ ΘΗ ΒΟΒ ΠΟΙ ΘΙ 815 σού! πον Ναθαν 
ὉΠᾺ ἀπ ὈΘΒΌΪ τ ἴθ 1 Α Ὀϑύδιητηιπρ,, ἡ ]ΟΠ Υ τ1ὖ ἄθιη Εἰ Θγ α]βύθηρ 8] 
(νάρϑηξ, γοΥρ]. σὰ 109) ἀὰ5 ΕΘ. γοη θη ΘΟΠΠΘΠυγΘ 6 ΟὟΘΥ 
γὺη ἃἋ6η] Ηδγάθ (68 ὥθὰβ οὐδ ἃποῃ 8 (6 Εἶββα (68 
Ηορ βϑίοβ [Ὧν α16 Μθηβομθη στααθὺ ππᾶ 50 ϑύϊ{ϑν ἀθὺ πθηΒ0}- 
πομθη ἸΚα]ῦαν σιγὰ. 

ΑΙΒ. σϑῖποι Καϊνυτγρούῦ ἴῃ {ΠἸΘ ΠΟ Π θυ Ὗ ογθῖπθ τηὖὺ Ηδρῃδ- 
βίοβ υπὰ Αὐποπὰ ουβοπμοιηῦ ΡΊοιηθίπθιιβ ἴθ ἄθη αὐ]  ῃ 6 ἢ 
Κα! ῦπ5. ἀν Ίβομθη ἀοΥ ϑύδαν πὰ ἄθιη Κολωνὸς ἵππιος, ὑυ 6] ΟΠ 6. 
ἄθιηι Ῥοβϑιάομ Π61]Π10. γα] ὑπαὶ 46πὶ δἰ Π ΘΠ] Βο8η ΤΟ Ρίθγ πα 16 Υ6, 
ἄθιη ΙΚουδιηθιϊζοβ, ἀθη ὑγθ!!ομοα ΤΠομ σὰ αθη υγοιθ πη δ6- 
τἀ μστηύθη ὑπαὶ σοβϑαομύθη γάβθη ἸΙοϑίθυίθ, Ἰὰρ ἀθὺ ΠθηΠρ Η 81 
465 αἰύθῃ ργοβ ΑἸκαάβμπιοβ, 416 Αἰκδάθιῃϊθ, νσγὸ Ῥυοπιθύμθιαβ πιὶὺ 
ΗἩορμᾶβίοβ πα Αὐποπα Ζαρ]θιοἢ. νϑυθησὺ πσαγτᾶθ. Ἐὶβ βίαπα ἀουῦ 
ἴπ ἄθῃι φϑυγοι ίθη Πδυιηθ ἀθν Οδὐθ. Αὐὔπθμα οἷπθ αἰΐθ Β:]|ἃ- 
βθα]6. ἀπ οἷ ΑἸύαυ 468 Ρυομπιθίμθαβ, πα τη ΕΠηραηρθ ὑγΆ ΘῊ 
ααΐ Θἰπθπὶ ὅοοῖοὶ Ῥυοπηθύπθιβ πα Ἠθρμϑβύοβ φαβϑιμμιθη 481- 
σοβύθ!!ῦ, Ῥυομηθίμθαβ 815. ἀ61 ουβίθσθ απὰ δ] ύοσθ (ὐούὺ τηϊῦ ἀ61ὶ 
ϑοθρύου ἴῃ ἀον Πἰθομύθη, Πορηδϑῦοβ 415 ἀθὺ ψυγϑῖδθ υπα ἸϊησοΥο; 
δα θη πδηΔ]]Ο θη. ΟΟΪ6] Ὑγῶν 61η ΘΘΠΙΘΙΠΒΟΠ ΠΟ 6 ΑἸύδν 
ὈθΙἀθυ ἀρρθ]]4θὺ. θαι Ῥεοιμθίμθιβ σὰ Εγθη υγυγάθῃ 4}}- 
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ἸΆΒσ οι. ἀϊ6Θ Προμήϑεια σοἴοϊουν παϊῦ οἴπθηι ΕΔ] νυ ϑἐ ]απ ἔθ σοὴ 
ἀον Ακδάθιηϊθ σὰν δίααὺ (λαμπαδηφορία, λαμπαδηδρομία); 418 
ΒΆΟΚΟΙη τυσάθηῃ αη ΑἸΐασθ ἀ465 Ῥτγοπιθίπθαβ ἃησοζίι πα θῦ, ἀπα 
65. σαὶὺ πὶ [δ ἀθπ ἃ πάθυθη ΖΑΥΟΥΖΕΪΚΟΙΊ 6, Οη6 618 [δοκοὶ 
ΘΙ] βοιθη Ζὰ 85586η (Ξ60Π0]. χὰ ϑορῃ. Ὁ. Κ. 80, Ρααβ. 1 90, 2). 
Ῥῖθβ6 δίθυ σϑῃῦ φαγίοῖς δα οπθη ἀγα] ῦθη τ] σ᾽ ῦβθη. ΒΥΔ 01} 
ἀογ ΒΕ πθπθυαπρ' 465 ΒΘαθυβ. [)186 θη ᾿Ἰπάορθυτηδη]80116 1. Υ Ὁ] ἸΚΘΥΊΙ 
σθμηθί μβδτη8 Ὗ ΟΥ̓Β[θ Πα η ς᾽ γ 0 ἄθπι ἀθοθηβαῦζθ 485 ΤΘΊΠΘΗ, Β]ΠΊ1η- 
ἸΙΒΟΒΘη ἀπα 465 ἀστοὶ τπ θη βο]]ομθη Θ Ὀγϑαοἢ θα νγθι θη ΒΘΘΥΒ 
ἔμησίθ σὰ ἄθπὶ θγαπομθ, σοη ζ6ὐ σὰ Ζεῦ ἴῃ Ηδὰβ ἀπὰ ΥΥ̓ οΥἹτ- 
ϑὐαϊὺ (5. δηύμϑη σέο Πθαθυ ἀαγο ἢ ΥΘῚΠ65. Ζὰ ουβϑῦζθη, ἀπὶ ἀἀηη 
ΠΘΌΘΗ Ξθρθη Ζὰ ΘΘΥΠΠΘΠ. ΥΥΙΘ 118 αἸθβοι Οθ γθαοῃ 510} 
ἄογ Εδοϊτο᾽ νου ]ααΐ οαὐνιοκοὶὺ Παῦ, Καὴπ ἃπὶ Ὀθβύθῃ οἰπθ Β)τ- 
ΖΕ απ Ὀ61 ΡΙαἰ. Αταιβύϊα, ο. 20 Ἰθῆγθη. Α18 416 Ουὐϊθομθη πδοἢ 
ἀον ΟΠ] δομῦ θ61 Ρ]αὐδ τσθοθη ἋΘΥ ἀδΥΖα τ πσοπάθη ΟΡΙΕΥ [ἢ 
ῬΘΙΡΕΙ δηΐταρίθη, σα ᾿πποη ἀθι Οοὐῦ ἄθῃ Βθβομθὶα, 8516 βο]] θη 
ποῦ Θμθι οΟρίθυμι, 815. Ὀ18 816. 81165 ΕΘΘΥ 1π| [μ8π46, γγ6]6116885 
ἀυχο α16 ΒαυΡαθη. ὙΘΙΠΠΥ ΘΙ πΙρὺ 561, ϑαβρθοβοηῦ ἀπ ΠΘ6Β 
ΒΘΌΘΥ ΟΠ 461} Θ᾽ ΠΠ]ΘΙΠΒΘΙΠΘ Ἠθγαὰθ 1ῃ [)6]Ρ}1 ρϑῃοὶὺ μϑ θη. 
Παγδυΐπϊη σοθούθῃ 416 ΒΓ ἼΠΥΘΥ ἀν Οτὐιθοθθη, ἄθθγ8}} 1ῃῖ [8646 
Ὧδ5 ΒθαοΥ διιβΖα! ὅβομθη; γὺρ ἤθη Ρ]αύβουι ΦΌΘΙ τπϑοῃ θα 5160} 
ΕΟ Ι485 δαΐ πϑοῖ [6 ]ΡῈ}1 ταῦ θη Ν  ΥΒΡΎΘοΠ θη, ἀἀ5. ΒΊΟΥ 80 
5616 161} 415. τηῦρ! ἢ γὺὴ ἀθπῚ (6] ΡΠ ]5οηθη ΗδηΠσύαπι Πουζα- 
Ὀγηρθη. ΕΠ) τοιπιρίθ 516}, Ὀδβρυθησίθ 5105 πιϊὺ σΘυγ ΘΙ ἤθιη 
ὙΥαΒβοὺ ἀπά Ὀεκγϑησίθ βοὶη Ἡααρὺ ταὖ ΠΟΥ θθου. ΝΆΟΠα ΘΠ ΕΥ 
(5 ΒΘΠΕΥ γοπὶ ΑἸΐαγθ σΘΠΟΙΠΠ6Π, ΘΙΪ6. ΟΥ̓ 1πὶ δα 6. Π8Θἢ 
Ῥ]αἰβα σαν ῖοκ πὰ πη ΠΟ 8 ἀθπηβο θη ΤΠ ᾶρΘ ΥΟΥ ΘΟΠΠΘη- 
απίουσδηρ ΔΠ, ΠΒΟΘΠΘΠῚ ΘΙ Θἴηθη Υθο γοη ἰδαβοπα Οὐ δα ]θῃ 
φαγϊοκροιοσὺ Παίΐθ. Εν Κοπηῦθ παν ΠΟΘ βοῖπθ ΜΙ ἄτσου θΘρΥ[56 1 
ὉΠ 1ῃποὸὲ 465 δι ἀρουσθῦθη;: ἀδηη 6] οΥ ἢϊπη πα σα 
Βθίηθη (ἀοιϑῦ ααΐ, Ἐπ Καπὶ 4150 ἀαγδαΐ 8η, (85 Βθαθι. τηῦσ- 
ΠΙΟμδὺ βο 61} δὲ ΟΥὺ ἀπα 6116. σὰ ὈγΙπρθη, ἀλη 1Ππ| 561Π6 
ὈΓΒΡΙ πο] ΟΠ ΒΘ Ποὺ ρθνγαῃγὺ ππα σ] ΘΙ οἤβδιη 61π6 Κοηϑιπυϊὐδὺ 
ΖΦ ΊΒΟΠΘη ἄθια ΑἸύαγ 1π [)6]Ρ81 ἀπὰ ἀθπὶ πθαθη ΗΠ θγάθ τη Ρ]αὐβ ἃ 
Πουροβϑίθ]ῦ ποσάθ. Αὐΐ οἸθιοηθ δή θῖβθα συγ π΄ Αἰπθὰ (88 
Τϑῖπθ ΕθυοΥ ἄθη] ΑἸΐὰν 65. Ῥτγομηθίμθαβ. θη ΠΟΠΊΠΘη πἀπα τηϊὺ 
συοίβίου Ομ ]]Πρκοῖῦ ἴῃ α16 δίααῦ πᾶο ἤθη ΔΓ ΘΥ 6. 
ΘΟΒΙηΙ6 46 πα Τορίου οΘγδοης. ὅο βίθῃῦ (ον Βδιουρούν Ρτο- 
ταθύμθαβ ταῦ ἄθτη αὐ θη !βοη θη ΗΔ Πα τους 1π θη ρβύου ΒοΖθηπηρ.) 
Μιὺ Βνίατομὺ ποππῦ τῃπ ὅορῃ. Ὁ. Κὶ. 84 ἀοὺ ΑὐμθποΥ: 

Ἐ) ὙΡ]. τπϑῖπθ ΑΒΘ] πη ρον ἄθη ΕΟ Θ᾽ υχου]αα! 1πὶ Ἡ ουπιθ8 ὙΠ] 
Ὁ, 481---4ὅ2, 10 ἀδ 56] δῦ οηὐμιοκοὶθθ Απβιομῦ παῦ ἴῃγτο Βοϑιυβθρθηρ σθ- 
απο ἀυσορ α16 Π)αγβύθ!Πὰπρ δα οἴηθήὰ αὐϊβομθη Κυαΐθι ἴπὶ ΑΘΟΠΘΠΘΥ 
ϑαρυτη ομαὐ- Μ αβθαμη, ϑὶοπθ Δ. Κῦσίθ ἴτὰ 9 ῃγὉ. 465. ἀυομέοὶ. Ταρυϊθαίβ ὙΠ 
5. 149 Ε΄ νου θα τοὺ πηὰ ου]ϑαίουῦ Παΐ. 

ΠΣ 
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χῶρος μὲν ἱερὸς πᾶς ὅδ᾽ ἔστ᾽" ἔχει δέ νιν 
σεμνὸς Ποσειδῶν ἠδ᾽ ὃ πυρφόρος ϑεὸς 
Τιτὰν Προμηϑεύς. 

ΟΠΟη 1 ἀ6Υ ᾿Π6]ΊΒΟΠθη ϑαρθ ΚομΠΖθιοῃ ποὺ ἀ16 ΒΕγρα οἰῃ 
δὺς ἀρουπ ρου Κυαΐῦ, ἀὰ5 γ οΥθ14 [ν ἀ16. ΒΒ] ἀθγαπρ ἀοΥ 
θη Βῆγσι ΟἹ βίθμθπάθη ΡΠ]ΘΟΎΘΥ (τοι φλέγω), ἀνδρῶν 
ὑβοιστάων. οἱ Διὸς οὐκ ἀλέγοντες ἐπὶ χϑονὶ ναιετάασκον ἐν 
καλῇ βήσσῃ Κηφισίδος ἐγγύϑι λίμνης (Ηοτποτ. γπιη. ΠΠ| 100). 
δηΖ τοῦ 5: {Π᾿Ὸ Ππ6ὲ Π ἤθχίοπθα ἀπα Ζυγθοκυ θη Εἰ σρ σα Πρ Θ ἢ 
γογβθύζύὺ, ἐγ ΔΠ5 ἀΘΥ ῬΥΟΠ Θ  ΠΘαβιηγῦμα5 ἴῃ ἀ6᾽ ΗΠ 6510 ΙΒ ἢ 6 ἢ 
θιοπύυαπο (ΤΠ θοροπῖθ 590 ἢ, ὙγουκΚο απὰ Τὰρο 4171.) οαὐ- 
σθρθη. ΗΙΘῚ ΒΡΥΙΟὖ 510}. οἰπθ Ασὸ ὈΒ ΠΟΥ ΠΟ ΘΙ Απβομϑαθπηρ γῸ 
ἀοΥ ΚΚα]θαν ἃὰ8, υγϑίομθ ἀθη Μθηβομθη σὰν ΥΥΙἀουβϑὶ] ]ο]κοιῦ 
σθσθη 416 (οὐνπηοιῦ νϑυϊοιθοῦ ἀπ Ζὰγ δὐγαΐθ ἀὰ5 {7081 ἴῃ αἷθ 
Ὑγεῖῦ σοϑρυδομῦ πᾶρ06. 1ῃ ὅδὲ ΤΠπθορομῖθ νῖγα ἀον Μγύπαβ ἴπ 
ἘΟΙΡΘΠμάοΥ Υ̓ οῖβθ ουχ]ῦ: Α15. 810}. 416 Οδύξου. πα βέθυ Ὁ] 1 Ομ 6 αι 
Μϑηβοῆθη τὰ Μίβκομπθ δυβοιπδηαογβθύχζέθῃ --- 8180 ΖῈ ζεῖ, τὸ 
τη (οΥ Ηθυυβομαῖ ἃἋ685. ζθαβ 416 ϑοπάθγαπρ ἀογ Οδέξου πᾶ 
Μϑηβομθη οἰπύγαῦ ἀπ 416 ραύγ Δ ΟΠ 8]150Π6. θη θ πβομα ἀογ- 
Β61|061, ὙὙ6 518 ὈΠΊΘΥ σοποβ Ὀοβϑίδπαθῃ Παύζθ, δαΐηδσγί ὃ) --, 
Βαοῃΐθ ἀ6Υ σθυγαπαῦθ ἀπ νϑυβο]ασθηθ Ῥυομιθίμ ΘΒ, ἀΟΥ ϑοΠη 468 
Τιύδμθη Ἰαροίοβ ππὰ ον ΚΊγμιθπθ, δύ Βυπάθν 468 5ίδικ- 
τη ἀθσ θη Αὐ]ὰ8, 465 Πποομβίσθ θη άθη ΜϑπηοιθοΒ πα 65. ἀΠΚ]ΌρΘη 
Ἐριπιθίμθιβ, Ὀ61 ἀθΥ ΤΟΙ] απρ οἰηθ5 Ορίθυβύϊθιοβ 46 η ΘῚΠΠ 468 
ἀθὰβ σὰ Ὀογΐοκθη: δὰΐ ἀ16 δἰπ ϑϑιέθ 4]5 761] ἀθὺ ΜθηβοΠ θη 
Ἰεσίθ ουτ᾽ ἀδ5 ΕἼΘιβῸὴ ὑπαὶ α16 (οὐΐθη ΕΠπρθυγθῖάθ, συ οὶ 516 
ἴῃ α16 Ηδαῦ ἀπὰ Ἰεσία ἄθη ΕΙηἀδιηδρθη ἀαΥθοΥ; δὰ 416 Πα ΘΥδ 
δι ΤᾺ ζθὰβ Καπηθη αἀ16 ὑγϑιίβθη Κποοῆθη, Κὐμβυ! ὁ δαΐ- 
σοηϑουί ἀπὰ τοῦ ο]οιβοηάθη Β'οὐθθ ἀτη ῃ }} 0. Ζθαβ βύθ}106. 1ηπ 
ὙγΘΡ 6. ΘΙ ὈΠΡΊΘΙΟΠΘη 1.86116 σὰν 646, Ῥγοπιθύμθαβ 061, 56}6]- 
Τ150 0. ΙΒ ΟΠ61η4, μ1οῖβ ζθυβ ϑμ]θη. ὥθαβ ἀυτομβομδαΐθ ἄθῃ 
Τυὰρ ἀπ ἃ Πῃηΐθ ΟΠ] ΠῚ πηθ5 ΓΥ 416 βύθυ Ὁ] 1] Ομθὴ ΜΘΗΒΟΠΘΗ, 
τγὰβ δ. 1τῃ ΕἸΥ Παρ σθἤθη ΒΟ ]]6: ΟΥΓ ΠΟ τοῦ Ροϑιάθη Ηβη- 
ἀθη ἀδ5 οὺὺ δυΐ ἀπα οὐχίγηνθ σθνγα ]ο, 415. Θ᾽ α16. Ὑγϑ 56 ἢ 
Καηοομθη ἀδγαμῦου Θυ Ὁ]]οκύθ. ἅπαν ϑύγαϊθ νσασᾶθ ἄθη ΜΙ θηβοΠθη 
ἀὰ5 ΕΘΌΘΥ γογθηὐηα] θη; ἀοΥ Ξο μη (65 Ϊαροῦοβ ΔΌΘΥ, ἋΘΥ ΤΠ Π6Π 
σαῦ νγαγ, ὑδαβοῃύθ ἄθῃ ζθαβ ἀπα δῦ} 465 Εἰθιιθυβ [θυ πϑύσθ- 
Ἰοπάθη Ο]δηχ 11 ΘΙΠ6ΠῚ ΠΟΉ]Θη ΒΥ αἰβίθηρθὶ. [γα γ βαπαΐθ 
ἄρυ8Β ἄθῃ Μϑηβομθη οἷπ 106]: δ᾽ 1168 ἀσσοῦ Ηδρϑβύοβ ἀδ8 
610 δι5 Εχὰθ ὈΠάθη ἀπα ἀατοῖν Αἰπθπα πὴῦ 4116η ΘΙ ΖΘὴ 
ΒΟΠΠ οἸκθα; ἀδηὴη σὰ 6Γ ἄθῃ Μρηβομθη (85 βομόπ [106]: 
ἄθηη σοὺὰμ ἀθηὶ θα βἰδημπιῦ ἀα5 ΟΘβομθοηῦ ΟοΥ ἔγδαθΠ, 
γγ6]0}186 815 στοίβθβ ὕνϑῃδ ππΐθυ θη βίου ὉΠΟΠ θη ΜΙ ΠΟΥ ΟΠ ΘΗ, 

Ἐ) ὙρΊ. Βομόδιηδημῃ, αἴθ Ἡθβιοαϊβομθ Τμθοροηΐθ 5. 209. 
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ἄοπ γομπθη 465 Βιοποηβύοοϊζοβ υϑυρ] θη αν. ΠΥ σάϊοθ ΡΥο- 
ταθϑίμθιϑ ΔΡῸῚ πυγᾶθ σὺ Θῆγθ, ἀδίβ 465 Ζθιβ ὅιππ ποῦ Ζὰ 
Ηἰπέρυρθμθη 5861, 8Π εἶπ β΄] ρϑίβθβδβϑιυ, ἰπάθιη 416 Β6888611 
τηϊξίοα ἀαγοιῦ αἴθ ϑὅϑα]6. σούγθ ρθη σσυγάθη (γ9}. πἀπίθη σὰ 64). 
Ῥθαππ βαπᾶίξα Ζθαβ οἰπθη Αα]ου, ὑγϑοΠ ον θη ΡΥΟμ δἰ] θ18. (16 
ππβίθυ ὉΠῸ 6 ΓΘ. αρίταίβ; 465 Νδομὺβ γα 8. ΒΟΥ16] Π86ἢ, 818 
ἄδθν ὕορβὶ ἄθπ Τὰρ ἔθου νϑυζθησίθ 6π ΑΑ]ον ἰὐξοθίθ Ηδθγᾶ- 
ΚΙ655) ἀπ θοίγοιϊίθ ἄθῃ ϑόμη 465 Ιρθῦοβ γοη 56ῖπου Νοί, 

8) Ἐπ Οθιηθ 6. ἀθ8 Ῥαπδίηοθ, δαΐ σγϑ!ομθη αθὺ ΠΟ σϑἔβββ!θ 
Ῥτοταθίμθαβ τοὶ βοίπθιη Βοίγθιοσ Ηθγϑκ]θ5 ἀδτρθβίθῦ πᾶγ, 8} αθΥ 
Ῥευϊθσείθ Ραυβϑηΐδβ (Υ̓͂ 11, 6) 8π ἅἄθῃ ϑ'ομγαθκθη, 6] 0π6 ἄθη ΤΉΡΟΙ ἀ685 
Ζϑαβ ἴπ ΟἸγταρία υτησᾶῦθη: Προμηϑεὺς ἔτι ἐχόμενος μὲν ὑπὸ τῶν δεσμῶν, 
Ἡρακλῆς δὲ ἐς αὐτὸν ἦρται. Αυῇ ἀδν ππΐεπ σὰ 64 οὐ μηΐθη 56 θηἰ- 
βοηδοϑὶ, ΗευδΚ]65 ἴῃ μα] Κηϊθοπᾶθνυ [Πρ πίθου ἀθ σορί! ἔθη Ῥτο- 
τηϑίμοιβ βεῖπθ Βίβα δῇ ἄθη δῇ Ῥτοιημθῦμθυβ ζυῆϊθρθπᾶθηῃ ΚΥαπΊη- 
ΒοΒηδ Ὀ6]ροπ Αα]Θυ. Ῥτγοιηθίμθιβ βίγθοκὺ 5861Π16 Ζβδητ ὨΡΘ ὈΠΠ4ΘΠΘῺ 
Ηδπᾶθ δον θμγοπᾶ ἄθια οσθὶ οπίρσοροη. Ηπίθυ ἄθτη ΑΑ]ΘΥ βίθπῦ βἴῃ 
Ὀδτύ σον Βοοθϑομίευ, οἴπθη 5.8 πὶ ἀθν ΤηΚθη Ππα]δοπα. ΑΟΒ11165 Τα 105 
ΤΠ 8 Ὀοβομυοῖθὲ οἷπ Οθυιβ]θ νοὸὰ Εαδηΐπθβ, δα σγ ] Ομ θη) ΡΓΟΠΊΘ  ΠΘὰ5 
ἀαγρθβίθιῦ ταν ταϊὺ ΖαΒδΠΠ ΠΡ ΘΖΟΡΈΠΘΗ ΑΘΙσΘΩ ΔΘ ππα ΠΙΊΡΡΘΗ, τηῖῦ 
μα] θοβοπθια Μυπᾶθ, ἀδ5 Ἰἴπκο Βοὶπ Κυδτηρίμπει πἰπαπίθυβίγθοκθηα, ἀθη 
τϑομύθη ϑ'ομ θη Κ6 1] ΔΠ 810} Ζθ μπᾶ, Π81]0 δυῇ Ηθγακ]θβ ὈΠΟΚοπα, σχθ] ομ 6 υ, 
τοῦ Βορθηὴ πα ϑρθοι Ῥεσαΐποί, ἴπὶ ΒΟρΥ ἰϑὺ ἀθπ Ῥίδ1] σὰ Θαΐβθηαβῃ, 
810 διῇ ἄδθῃ Ὑοροὶ, θυ, δαΐ ἀθη ΞΟΠ Θη 6] 468 Ργουιεῦμθαβ σϑβϑυίζί, 1π 
ἄδββθῃ Εἰησθυείαθη πῦμ! 6. Ὀ1ΘΒ6. ΒΘβΟΒυθι θθηρ Θαἐβρυϊοῃῦ ἀρ  θἢγ 18 
Ῥαγβέθ]ππρ οἷἴπθβ Ρουαρ )βομθη ΥΥ πα ρουλᾷ!θ5 (Ζα μη, Ονπαμηθηίθ 1 
Ταῦ. 80), δῦ πο μθπι Ῥτγοσαθίμθιβ ἴῃ δαΐγθομῦθν 5 Θ᾽] Πρ ἃ Θ᾽ ποτα ΠΟΏΘη 
Ἐ ΙΒ ρο ΚΙ 6. τοῖῦ Ὀϑϊ θη Αὐτηθη δηρσοκ]ατησηθτῦ ᾿δῦ; δὰ! ἄθτη οὐνγᾶβ σους 
σοὈραρσίει τϑομίθη Επίβα βἰὐχὺ θυ Αα]ου, (6 βϑίπθῃ Ομ ΘΙ ἃπ 416 
Βειαβὺ 468 Ργουπηθίμθαβ βούζὺ, απύθη ἴῃ ἀθὺ ΕΘ μΘ βιθεὺ Ηθυδκ]65 απὰ Ἰερσὺ 
ἅδη Βορϑῃ δῇ ἄθη Αα]οὺ πῃ. ἴΙ͂π ΘΒ] ΟμοΥ Ὑγθῖβθ ἰϑὺ α16 Βοίγθι αηρ 4168 
Ῥτοιποίμοαβ δα δἰπθηι βδυορπαρ 465. Οδρ10]. ΝΜ αβθαταβ (Μ|π8. σα ρΙζο] 1. 
ΤΥ 2ὅ, ΜΙ], σα]. ταγίμ. 98, 8388, ΜΆ]]ου- ὙνΊ165616ν, θθηιι. ἃ. ἃ. Καπϑῦ [5 
Τοῦ, 12 τν. 405, ΠΠ Ταῖ. 0 πι. 8880) ἀπ δυΐ ἄθηὶ Ὑναπαρθιλᾶ!αθ 61η68 
ΟΟ] τη Ῥατῖαταβ (918 8η, 16 ὙΥαπαρθυη] 46. 465 ΟΟ] τη ὈΔΙ]ΌΊηΒ 1ἢ (Θ᾽ Ὑ1|1ἃ 
Ῥδιμῆὶ! Ταῦ 1 3) γουρϑβίθ!ῦ. Αὐ θη Ἰοἰζίοσθη Β1146 μϑπρσὺ Ρτγουηθίμθιβ 
τοῖν δαβρθογθι θύοι Πρ Κ]ατητηθυῦθ ΑΥ̓ΤΩΊΘῚ 81] ΘΙΠΘΙ ΕΒ ΘΙβθηαηά, α6Π 
ΠἸΚθη ΕΒ δυΐ οἷ Εἰβθηβυζοῖκ σοβυϊσυ. ον ΑΑ]ΘΥ βύθῃῦ τϑομῃῦβ πΘΌΘῃ 
1ῃ πη, απ ψΒΒγθπα δὲ ἀϊθ ἸἰηκΚὸ Κυα]]6 δα ἄθη τϑομίθη Επιίβ 4685 Ῥυοιηθ- 
ὑμπϑὰβ βϑίχὺ, ζϑυβθιβομῦ σ᾽ 1ῃπὶ 416 Βευυβὺ, πὰ ΒΙυὐ ὑτϑαξο]ῦ που. [61 
Δη]οροπᾶθη Ηδγθκ]68 ζοὶρσὺ αἴθ ἀδΒϊπζδυβίθ θα δια Αὐμθπῶ ἀδ8 Ζ16] 
πἀπα Ὀὔιρὺ ἀαἰαν, ἀδ5. ἀν Ῥ[δ1] πἰομὲ ἄθπ Ῥγοιηθίπθυβ, Βομ θυ ἀθη ΑΘ]ΕΥ 
ὑτ1ῆτ. Εἴπθ ΒΆΘΗ 6 ΠΥ βθθ! ]υπιρ ἀοΥ Βοίγοίαηρ 468 Ῥυοιηθίμθαβ ἴῃ ἀγαὶ 
ΒΑ] ]ΘὈΘμβσυοίβοη ΤΌυΒοη ᾿ἰϑὺ ἴπὰ .. 1888 δαΐ ἀθὺ ΑΚγορο] Ἰβύθυσδββθ ἸῺ 
Ῥευρϑίῆοη δυο ΡΥ Ό6η σπογάθη (Αὐύμαν ΜΙ δέου, ἀ16 Βοίγθιπηρ 468 
Ῥχγοχιθίμθιιθ, οἷθπ Εὰπαὰ δ9 Ῥρυρϑιηοη. 42. ὙΠΟ ΠΠ Δ ΠΒΡΥΟΡΎΔΙΏΤΗ. 
Βου]η 1882): ΡΥοτηθίμθιιβ τϊῦ ἀθη ΑΥ̓ΠΠΘΏ 8ἃΠ 616 ΒΈ]Βθη 468 Καυκαβοβ 
σοίθββοιυ; γθομὺβ βϑίη Βοίγοϊθυ θυ] 65 ἴῃ ΒΕρ θη ΑΟ]ΘΥ σὰ ΘΥ]ΘΡΈΙ. 
αυυηῦου οἷμθ Ἰασθύημθ ΕἾσιγ, ἀοὺ Βεσρροίῦ Καυκαβαβ. ΜΟΙ δου ἰϑὺ 
σϑηοῖσὺ, ἄν ἀἴθβθ Παγϑύθ ρθη ἄα5 νου] ἴῃ οἰπθῖι Οθμηϑ ] 6 68 
ῬΑΥΥΠδΒΊ05 χὰ Β8Π6η, Μ6]01Π|68 510}: 18 ϑθπρο Οοπίτου. Χ 84 θηὐπθῃμηθῃ 
Ἰδ(80: Ῥαυυμδβῖσβ, ρἱοΐου Αὐμθμ!θμβῖ8, οαπὶ ῬΏΙΙΡΡαΒ. οαρίοβ ΟἸγΗ Ώ]ΟΒ5 
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ποὺ σοροη ἅθη ὙΥ1])16η 465 Ζθαβ, δαΐ ἀαί5 465 ΗδυαΚ]65 
Παμπὶ ΒΙοἢ ΠΙΘΏτο δα ὅθι τγοϊίοπ Εγάθ. -. ΝΈΟΝ ἄθῃ Ἔργα 
καὶ Ἡμέραι νογοϊγσὺ ζθὰβ ἀὰ5 Εἰθιθυ, τ81] Ργοιηθίμθαβ 18 η 
σοίβαβοηῦ: Ῥγοιηθίμθαβ ρον δηῤνγαπάθέ 85 τίθαθῦ Ἠθί τα]! ἢ. ἄθπη 
ἄθυβ. ὅτι δύγαϊθ βομάθὺ ζθι8 416 σοπ 8116πη δέξθυη ταῦ Θα θη 
διαδοδδίαξἐοίθ Ῥϑηάουδ ὅ) Ζὰ Ἐριπαθίμθαβ, ὙγΘ]ΟΠῈῚ 518. ϑθϑθῃ 
416. αὐδάν ἀοκΊοἢη 6 ὙΥ τη π Πρ βθῖπθβ ΒΙἄθΥ5 δαϊηϊτηπηῦ ἀπα ἀδ8 
ὕ)Ὀ 1 οὐδὲ τπουκί, ἀᾷ δὲ 68 μαί. Πϑμμ γογάθμι Ἰορξθη αἴθ Θ6- 
ΒΟΒΙΘΟμΐο ἄν Μϑηβομδη δῇ ἄοΡ Βτάθ ΤᾺΘῚ σὸρ [μοΙάθη πᾶ 
ΒΟΉ ΘΥΘΥ Ρ]αρ, ΤΟΙ σοπ ἐοἀ ὈΥ ποθ πάθη Κγϑηκηθιίθη: 485 ὟΝ 610 
ΘΌΘΥ Ππἰτηπηῦ ἀθη [2606] νοπὶ Βα556, πᾶ 65. ἤϊθρϑθη πϑύδαβ ἀπά 
ὙΘΥΡΥΘΙΐθη 5105. ΠΟΥ [8η4 ὑπὰ ΜΙθου 4116 Κυδηκηθιίθη ἀπά 
1 6Ιάθη; ΠῚ 416 Ηοΐηπαηρ Ὀ]ΕΙ δύ ἄτη, ποῖ Ραπάοτα δα ἤθη 
᾿αῦ ἀθ5. ἄθυβ ἄθῃ Ὠθοκὶ νόυμοῦ χα]. --- Π 1686. ὈθΙάθῃ 
Ἰ)αγβίθ ] πη θη ΒΌΟΠ6Π Ζὰ ΟΥ̓Κ] γθη, τῖθ ἀα5. {Π06] ἴῃ ἀϊ6 ὙΥεἰὺ 
ΘΘἸζΟ θη. ΠγβΒΡΥΪΠΡΊΟΠΟΙ ὑπ ΠδΙγΟΥ δυβομοιηῦ 416 Απῃ- 
Βομδθπηρ, ἀΔ[5. 510 ἢ πὶ ἀοὺ  ουοπθυιπσ ἀου ΠΟΘ Πβυγθῖβθ 416 
ΒΟΠΠΠΠΠΠη 6) ΒΌΪΡΘη 465 Πυχαβ οἰ πσθβίθ!]ῦ Πα ΌΘΗ, 818 ἀ16 δ μά 6Υ6, 
ἀαίβ ἀυγοῃ ἀα8. 610 ἀἀ5 ΕΠΘμά ἴῃ α16 ὟΥ̓ ΕἸ] σεκομηπη6η 56]; 
6146 Απβομδααηρθη πη ἴῃ ἀθπ Ἔργα καὶ Ἡμέραι νϑΥθαπ 6}, 
1 ὙγΘ]ΟΠθη ΡδΠάογα Π]ΟΪῦ ΤΠ }Υ 416 ϑέδιητη ἴοι 465 τ] ΘΠ Β0ῃ- 
ΠΟΠ θη Θβο]θο ὗβ, Βομ θυ δἷη θΘβοηάθγθα 611 46 [ἄγ 510} 1ϑύ. 
Ῥγοχπθίμθιβ ᾿ἰδῦ 18. Οβῃϊαβ ἀοΥ Μθηβομ Ποὺ δαΐσοξαίθῦ, νυ] 6} 6 
Β10ῃ ἀὍΤΟΙ οἴη ΕὟΘΥΘΙ σοσθη 416 Οοἰποιί, ᾿πάθμι 5ἴ6ἢ Ργο- 
τηθίμθιιβ ὑγθῖβου αἀπκὺ 815 Ζθαβ (υρ!. ἀπέοῃ 02), ἀϊθ6 ϑδέγαξε 
ἀογ οὐδοῦ πα ἀδιη1ῦ 8116 Νοῦ ὑπαὶ 8116 «ἀητηθν 468 ΓΘ ΌΘΠΒ 
ΖαΖ ῃύ, [)ὰ ΡΙοΙπθίπθαβ 415. ΘΟ 465 Εθιθυβ δῦθῃ ΕΠ ΟΥ 
465 ΒιδΠ ΟΡ ΙοΥβ 56 πιαίβίθ, 50 οὐδ 5106}: δὰ8 ἀ6Υ Βροῦδο- 
ἰππρ, ἀαΓ5. Ὀ61 ἀθη Ορίθσῃ ἄθῃ (ἀδύξθυ πη πὰ Ἃ6Υ σογϊπσβίθ 761] 
Ζα [8116 (ΤΠΘοσ;.. 856 

γϑηᾶρυθί, θλϊῦ ὩΠΌΤΩ 6Χ 115 86 η61η, ρεσάπχιὺ Αὐμθπδβ, ἰογϑιὺ οὖ δὰ θχϑιη- 
ῬΙΑΥ ο᾽ὰ5 ριηχὶς Ργομπηθίμθα. ΟἸγπθϊπβ ἴῃ ὑοττη θη. ῬΘΥΙύ, 1116 ἰὰ Ὀα] τη 
ἴῃ ἰθιηρ]ο Μίποεγαθ ροβαυμῦ. 

ἘΞ Του Μυύμαβ νοὴ ἄθυ Ραπάοσδ, ἰϑὺ διὰ θἰ ΠΟΥ ῬΥβ ΘΑ ΙΠΊΒΟΘη ΟἸἰβύβ 
(Μοπῦμα. 46]]᾽ [ηβ6. ἃγοἢ. νοὶ]. ΥΙἹ ἰῶν. ΧΧΧΙΧ, νρ]. ΒΗ. αδυύαοοὶ πὶ Απη8}1 
4611 Τηβύ. 1860 Κ΄, 99) ἴῃ ὅ ΒΙ]Πάθγη ἀδγρθβίθ!ῦ. 1η ἄθι ογβίθῃ ζοὶρὺ Ρτο- 
τηθῦμθιιβ 416 οηὐνσθπάθίθ ΕἸ θυ Δ 1 6 ΘΙ ΠΟΥ ἡ ΘΊ ὉΠ] ΟμΘ πη βία! (Τ᾽ θυ] ὃ); 
ἴῃ ἀθπὶ ψυθιΐθη Ὑϑιοηῦ 6. 488 Εδθαθυ ἄθιῃ ἔγθααῖρ ἀθοθυγαβο ύοι ΝΘ ΒΟΠΘΗ ; 
ἴῃ ἀθη ανζζθη πἰτημιὺ Ραπήοτα σοὺ ὥθυβ ἀδ8 νϑυμβηρηῖβνο! ]θ Οοἴδ5 
(οῖπθ ἀορρθὶ θη κοὶῖσθ ϑομα]6. τοϊῦ Πποιθιη [)60].61}} θηΐροσθη; ἷἱπ ἄθιῃ 
νἱοσΐθη Ὀϊοίοῦ Ῥαμάοτα Ὧὰ5 Οοἴδίβ ἄθπὶ Μθηβομθη ἀδΥ, ἀθὺ βῖοῃ γὸ]]} 
ΘΟΒΓΘΟΚΘα ἀπὰ ΑὈΒοῆθα αὐνοπαθὺ πηᾶ ἀδ5 Οἰθβομθηκ πὶ ἀον δᾶ οηΐ- 
ΞΟΠ] θάρρη ἃὈνγοὶθὺ. [ἢ ἄθπι ἔηϊίθη δῦ Ῥυγουηθίμθαβ ἴῃ βομγᾶσον ϑ θ]] ὰηρ᾽ 
γηϊῦ δυβροὈγοτ[θίθη Ἠδηάθη πα Ζαβαιητη θη Ἰ]ατητμηθυίθη ΕΠ Ι͂Β6η 8 ΘΙ ΠΘ Πα 
ΒΘ ΊΒθ. Δηροβοβιηϊθᾶρῦ; ἃ ἄρῃ ΕἸ ίβοη βύθῃῦ ἀθὺ Ααϊθυ, νοὶ] Υαῦ ππὰ 
ϑΟΒυθογθη πδοῃ ΗΘΥΆΚ]68 χη] !οἸθημα, ἀθὺ ἀδῃϊηΐου Βομοὰ ταὶϊῦ θυ Κθαϊθ 
ΒΘΌΒηΟΙῦ, πὶ 10 Ζὰ ΘΥ̓ΒΟΒ] ΡΘΗ. 

᾿ 
ἵ 
ϊ 
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ἐκ τοῦ δ᾽ ἀϑανάτοισιν ἐπὶ χϑονί φῦλ᾽ ἀνθρώπων 
καίουσ᾽ ὀστέα λευκὰ ϑυηέντων ἐπὶ βωμῶν), 

ΟΥ πιούϊγιθύθπαθη [Ομ ὔαηρ α16 Ὀθβοηάθσθ  υδηϊδβϑαμρ ΓΣ 
ἄθη ἰΠροσιαὺ 465. σὰ Πποοῖ βίγθθθπάθη ουβίαπαθθ πὰ ἀοὺ δαΐ 
Κοβίθη (6. αἰΐθη, ἅπσϑί!οῃθη (ἀΟὑου υϑυθῃσαηρ' 56] θβύθ μα 1σ 46} 
Ναΐζοη ππᾶ 485 ὙνΟἢ] ἀ6Υ Μρϑηβομρθη ἔογαάθυπάθη [πη 6]}1σ 6ηΖ. 

11. Τὶθ Ῥυοσηϑύμθυββδρ Ὀϑὶ Αϑοῆγοβ. 

Ῥυοπιθέμθαβ, ϑοἢη ἦον ΤΉ ΘΙΠ15 -- ἀθ5. ν᾽ ίθιυβ [Ϊαρϑίοβ ψισα 
ΠῸΥ ἱπαϊτοκὺ 5417 (κασιγνήτου ΄τλαντος) σοαδομὺ --, 5ὔδηα [τὰ 
Πα ατηρίθ ψαθγϑὺ δα! οι ἀοΥ Τιϊαηθη; (ὦ ΟΥ̓ ΔΌΘΙ ΥῸΠ 
βϑίπου ΜΙ αὐΐοὺ ΤΟ Πμ15 συαἰβύθ, ἀἀΓ5. ποῦ το Κυδίῦ ἀπὰ Θὐδτκα, 
ΒΟΠΊΘΥΠ βομϊαπθ ΑΠΒο ]ῆοΘ. οὈβίθσθη τγγαθη, πα 416 Τιαπθη 
βϑίπθῃ Βαὺ γϑυβοῃτηἢ πΐθη, ὙΘΥ]16Γ5. ΘΓ Ἃ16. πη θη] θη 86. Ραγίσὶ 
ππα ὑγαῦ τηϊῦ βϑίποὺ Μαΐου δυΐ οι 465 ζθιβ, ὑπ 6416 ΒΥ οἐθ 
465 ϑῖθρθ σὰ [8:16 η. ΝδΟμ ΘΠ ΚΥΌΠΟΒ βαθὺ ἤθη ΤΊϊαηθη ὉΠΌΕΥ 
γγ βθη ΠΟ ΠοΥ ΒΘ] 6 ἀ(65 Ρυομηθίμθαβ ἴῃ ἄθη Τ᾽ γα σοϑύϊη 
νᾶ, Θηὐβίαπα Ὀ61 ἀθΓ Οτγάπαπρς πα Ἐν πη ΟΘΥ ΠΘΆΘΗ 
Ἡρουυβομαῖῦ Ζ ν]θϑρα!ῦ Φυνβομθη ζθαβ ππὰ Ῥεγοιηθέμθαβ, ᾿π616}}} 
ἤθαβ δὴ ὅθ: ]6 465 αἱΐθῃη, διβ (σὺ Τιηθηχοιὺῦ δἰθιη θη θη 
ΜΘΗβΟ ΘΠ ΘΒ] θο 68. 61}} ΠΘΌΘΒ, ἋΘΥ ΠΆΘΗ Ζ610 ΘΗ ΒΡΙ ΘΟ 6 Π468 
ΟΘβομ]θοιῦ βούσζθῃ τγο δ, Ῥγοιμθύμθαβ ΡῈ 5105. 4685 αἱύθῃ 
ΜΘμβομθηβίθ 165 ὉΠ ΠΔ ἢ ΠῚ ἀπ ἀ16586 1} ΠΟΟ᾿ Ὀ] 6 ππα βὕαιμπρί- 
ΒΙΠΏ]Ο ΘΠ (ΘΒ ]θομἐθ ἀαγο ἢ 416 ΕἸγυσθοκαηρ βύυθ απο Τ δ 1ρ- 
Κοιύ, ἀπγο 16 ααῦθ 465 ἀθῃ (ἀὐύθουῃ οηὐνγθπαθίθῃ ΒΘ ΘΥΒ, 
ἀαγοῃ ἀ16 Μη ΘΙ] απο 1ΘΟΊΟΠΟΥ Καμπδὺ πὰ Εἰ ουμρκοὶθ, ἄθογ- 
πααρὺ ἀσγοῖ 16 Εἰηὐν]οἸ! απρ ἀ65. [)οη Κθὴ5. ἀπὰ ΒΘυαΙβύβοῖ 5 
(444) ἀδ5 [)βθὶη ποῦ ΠῸΥ 5:οΠμοτΐθ, βοηάθυπ ὅπῃ γϑγθάθ]ίθ 
ππα ἔτΟΠοΥ τηδοῃίθ. ΑὈΘΥ 416 Ζοιὺ ἀογὺ ὙΥΠΠΚάν πὰ ον ϑοπάρυ- 
ὈΘβίγθθαησθη 1δὺ γ Υ 61, 164 θη δῦ βθῖη Ατηῦ ἀπᾶ βοὶπ Κιοὶβ 
Ῥοϑυμτημηῦ, 6116 8]]σθιηθῖηθ ΥΥ ΘΙ οσάπαησ, ἃῃ ἀθγθη ϑριίζο ζθι5 
βθῃῦ, ἰϑῦ Ὀθσυπηαθῦ, ἀπ ἀ6Υ θἰηΖ6]η 6. τηὰίβ 5160}. 1656: Οτα- 
πππηρ ἔρθη, πηᾶρ' 5186 ΘΟ ἢ 1π| Ὑ ΘΥΡΊΘΙΟΝ. Ζὰ οΥ {γάμογθη Ζοιύ 
415. [[πἰοταγοἰζαησ 465. ἘΠ Ρ θη 116 η5 ὑπ ὍΘ᾽ ΡΘΥΒΌΠΠΘΠ ΘΠ 
6] Ὀϑυδπαϊρ]τοιύ (νο]. 149 Π.) ουβομϑίπθη. ᾿δυαπι πχίταὰ ἄοὺ οἰσθη- 
1156 (549) ΕΠΗΡΥΙΠ τη 16 πθὰθ Ογάππηρ ἀον Πίπρθ ὑπ ἀΪθ 
ΔυΠοηπαπρ σθσθὴ ἀθη Πδομβδίθη θυ ἀθὺ ὙΥοΙῦ δη Ῥγοιμθ- 
ὑπθὰβ παυὺ σοβίσγα, τ 50 ΠϑγΟΥ, 818 ἀἴ6 Ηθυυβομδῖ πὰ 1δ0 
(νυ 6}. χὰ 85) ἀπά ἄθγθῃ Βοίοδθύσαηρ οἷ θη βομίθάθηθθ ἀπά 
Κγαίνο!]θ5. Αὐΐγοῦθη σοσθη 1646 Βπηρότχαπο πούνγθπαϊ!σ τηϑομύ. 

16 ΤΊθμο ἀ65 ζθιβ, ἄθυύθῃ Ὑθβθη ἀθὺ ΘμθΥσΊΒομθη απὰ 
Υ Ομ 8] Οβθη ὑὐ δμσαπησ ἀ6Γ Οτάπαπρο οπίβρυιομί, Κυαΐοβ ἀπὰ 
Βα, 56 ]ΘρΡθα Ῥγοιπθίμθαβ ἃπ8 Εἰη4θ ἀθγ ὙΥ̓οΙὺ ἴῃ οἷπμθ τ ἄβέθ 
Εϊπδαθ 465 ΞΚΥθθη]αηάθθ, πὸ ΕΓ γὸπ Ηδρμξβίοβ δῃ οἰ πθη 
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ΠΟΠΘη Ε6]56η ἴῃ ἀοΥ Νἅπ 465 Μβϑύββ δηρθβομμηθάοὶ πῖγά. 
1688 παγίθ ϑέγαϊβ βυβομοιηῦ ἄθιη Ῥχοιηθίμθαβ αἷβ ἀ16 σγϑίβέε 
Ὁπαδηκραυκοιῦ 4685 Ζθὰβ σθσθη ἤθη ἐγθαθη ππα βἐαγκθη Βαπ- 
ἀθβρθηοββθη ἴῃ ἀοΥ Νοὺ ὑπὰ Βράγβηση!β 465 ΤΙΊα ΘΚ Ρἔ885, 
516. ΘΥΒΟΠδΙηὖ 1ΠΠπ| 815 ἀ16 ἄγρβίθ αυδαβαπικοιῦ σθσθη ἀ6Π]7ΘΠΊΡΘΗ, 
ΕΟ Κοίπθ ἃπάθσθ ϑοιῃυ]α παὺ 8415 αἴθ, ἄθπ Μϑηβοῖθη Οαΐοθβ 
σούπαη Ζὰ Παῦθη. Τι6Ιοηῦ Καηπη 50 ον σοίοϊζοσίθ ὑπαὶ ϑἰδυῖ- 
τη σο [0] οΥ 485 αο ἢ] ἀπα ἀἀ5 ΜΠ]614 σθυγίπποη, πᾶ ἀ16 
Τδομίου 465 Οθαμο8 ἦ), σφ  ]γ 118 ὙΥ Θβ θη, συγ] Π6, δα οβοησθοκὺ 
ἀατοῖ ἄθη 56}.8}1 ἀοὺ δ θυ βο ] ἄρ, σὰ 1ῃπὶ Κοτατηθη, Κίαροι 
Ριθου ἄρον α16 Ηδτίθ πὰ {ΠΟ υτη ΠοΥχζιρκοιῦ 465 πθαθη (ὑδυγα ]ῦ- 
ΒΔΡΘΥΒ ἴπὶ ΟἸγιηρ. --- ΑΡΘΥ ῬτομηθίΠΘὰ5 τηὰΓβ πιομῦ Ὀ]οΙβ 16  46η, 
ΕΓ Καπη 806) ΠΕΠ46]η: ἀ6ηΠ ΘΓ ψγ6]5 65 (ΘΙ ΠΠΠ18, ΤῸΝ 
ἄθββθη Κυπάθ ἀϊθ Ζυκυμ ἀθ5 ζθυβ δρμᾶπρσέ; 6Υ σψϑὶίβ, ἀδ(β 
ἀθβ οἷπθ ΕΠῸ τοῦ ΤΊ οἐϊβ θα ϑιομέσθη τσ, ἃὰ8 ἀδΥ οἷπ 
ΞΟΠ ΘΘΌΟΥΘΙ ΜΘΥΘΠ 501] τηϑο Πρ. } 815 βϑὶπ αίθυ. 16585 
ΘΠ θη σράθηκὺ ῬΙουηθίμθαβ Ζὰ Ὀθηϊ θη, ὉΠ 80 56 ΠΟΤῚ 
ῬΘΙΠΙΟΟΥ ΟΠ ἴογθ ἤδοῃθ σὰ ΠΘῃΠη6η. ζθαβ 5011] θἅϊβοθη ἀπα 501] 
Θηὐνγθ ον 510} θη ο6 ΟὝ6Υ σοτῃ ΤΉΓΟΠΘ ἐγ Ζθ τγῖ8 ΚΥΌΠΟΒ 
ΤΟΥ ἴῃπὶ ἀπα ἰὔγᾶποβ ΥῸΥ Κύόποβ. [πὶ ἀἴθβοιι (οἔη]6, ἀαίβ 
ἀοΥ Τὰρ ἋΟΥ ΑὈΥθομπαηρσ ΚΟΙΊΤΠΘ. πγογ8, πἰτητηὺ Ῥυοχηθίμθιιβ 
α16 Ὑ υυ τ ]ὰπρ' 465 ΟἸΘΆΠΟΒ, τυ θ] 6. σὰ 1ἤτη ουηπηῦ ὑπᾷ 5108 
οὐθιθύθῦ, 61 Ζθιβ ΕΒ γΙδ6 οἰπζαϊθσθη, ἀδιηῦ ΡΙΟΙΙΘ ΘῈ 
16 6. σὰ ἀπδάθῃ δαΐσ θη ΟΙΠΤΠ6Π Ὑγ Γ6, ΥΘΙΠ ΟΥ̓ 1 510} σῈ ῃθ ἀπά 
5100: 61η6 πθιθ ὟΥ Θ᾽ Δ ηβο πα σπηρ ἈΠΘΙΡΊΘ, ΠῸΣ π|1ῦ τη] ] 61] ρ θ᾽ 
ΠΆΘΠ6Ιη δα; ἀ16 ὑγϑίβθη [6 ΠΥΘΠ ἸΚΟΙΠΠΊ6η Ζὰ {τ ἢ, πα ἀ61 516 
Ἰθῃηγύ, Ὀθβϑιίχψὺ ποῦ ΑΠΒθθη σθηαρ, ὑπ ἘΠΠάσαοΚ δα ἄθη 
161 ἀθηβοπ 10} Ῥγγθούθη σὰ τη θη. [) Υτπὶ ουυθιοῃῦ 416 Υ ου- 
ταὶ {]ὰπρ ἀα5 ορθηΐθι] γοὺη ἀ6Π|, τγὰβ 516 οχυγθοκῦ: Ῥγοπμιθ- 
ὑπθὰβ {10 510 1ῃ βϑίπθιη Βιθοιίθ: οὐ Ῥθῃαπάθὶῦ ἄθη ΟΚΘαΠΟΒ 
415. δἴηθη οϑ οΊσθη ΞΟΠ ΒΟ] πο, ἀον Ὀ]οΙβ δα 5616 δἰ σ6 116 
ΠΙΟΠοσ μοῦ Ὀθάδομὺ 561, ἄθὺ σοῦπ ἤσπθ Ππᾶρ6, πᾶ δ [5ὺ 5160}, 
βύαϊίέ, Ἰγσοηάνγιθ δῃ ΝΔΟΠΡΊΘΟΙΡ Κοὶῦ Ζὰ ἀθη θη, 1π 5θίπθη ΥΥ̓ΙαΘΥ- 
βίαια ΠῸΥ ΠΟΘῚ ΤΠΘ 1 Ὀοβίξυκοη. [2)1656 ὙΥΙ θυ βϑίζ μοῦ στὰ 
2 ΘΙ θη ΒΟ ΠΟ ΠοΥ Ηο Πρ κοῦ σοβίοισοσὺ ἀαγο ἄθη ΑΠΌ]ΙΟΚ 
ΟΥ̓ τα 51] ρθη [0 55), ἀοΥ ΤΟΟμίου 465 Τπϑοῇο8, σγθ] ἢ 6, σὺ 

Ἔ) Αὐῇ οἴπθπὶ αΥ ΟΡ ΒαρΥ ]]6 ἢ ἀοὺ ΒΙΟΠ6]]ΒΟμθη. ϑδτητά]απρ (Β- 
βυαυίηρβ ἃπα οἰοῃϊηρβ οἵ {πΠ6 ρυϊποῖραὶ βύαϊαθβ οἷο ἴῃ ὑπ οο]]θοίίοη οὗ 
ΗΘΗΣΥ ΒΙ.η66]1 Ταῦ, 108) βπαὰ ἔπε ΟΚραπί θη ἀδυροβίθ]ῦ, νοὰ ἀθηθη φυγθὶ 
Κηΐθοη ἀπα αἴθ νογαἀθιβίθ ἴῃ ἤθηθηάρθυ δ εἰδθὸ 416 Εὔϊβθ ἀθβ Ἡθρμᾶβίοβ 
Ὁγηΐάτισῦ, ἀοΥ νοῦ ἄθηη ὈΘΥθΐΒ Δησθβομηηθαθίθῃ Ῥγοιηθίμθιβ δἰὐχῦ, αἷ8 
Μᾶϊζο δαΐ ἄἀθιὴ Κορῖίο, ἀθῃ Ἠδηητηθὺ ἴῃ ἀον θοβύθη (γρ]. 6] κου, αἰΐθ 
Π θη κΚυηᾶ]ον 1Π| 5. 197). 

ἘΦ) 16 ὅαρθ νοι ἴο, ἄθν Τοομίθυ 468 υρΊνΊβομθη ΕἸ αἰ βροίίθβ [ΠΔΘἢ08, 
θυ νοὴ Ζθὰ8β τη γου ὈΘμθη Ρυϊθδύθυϊπ (δ αὐρὶνβοῦθη Ηθτὰ, 6 ]0Π6, γῸΠ 
Ηρϑτὰ δτι5 ΕἸξουβαοηῦ ἴῃ θἷμθ ΚὰΠ γουσαπαθὶῦ, γοὰ ἄθτα πυπάουαρίρθῃ 
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Ζθι5 ζὰῃγ Βιδαὺῦ δυκοῖθῃ, ΔΘ ΥὙ0 ΟΛΟΥ Βπουϑαοηῦ ἀον Πθυδ 
γουίοϊ σοῦ, γοπ Πμᾶπα σὰ Πᾶπα ἀπ νοη Νίθου Ζζὰ Μίθϑυ, σὺ θἰ Πθὺ 
ΞΟΠ ΘΟΚΘΏΒΒΟΘΠ6. ΖῸΓΓ ΔΠ 61 σο]αρὺ τινα. ΟὕτΟΙ] Ργοιπθύ θα 
αι5 (θη ΥΥ οἰββαρ ΠΡ ΘΠ ΒΘΙΠΘΥ Νίαἰῥον ΤΠ Θ 18. πυοιβ, (αἱ Ζθα5 
ἀα5 Οθβομιοῖς ἀθν ἴο σὰ σαΐοιη πάρ [ἄπγοι πιστὰ ὑπαὶ ἀδ[5 
τὰ ἀοΥ ΝΟΒΙςοιμ τη θηβομ αν 465 ζθαβ πὰ Ἃ6Υ [ο 561} ΘΙ ΠΟΥ 
Βοίΐου ΠΘΥΥΟΥΡΘΉΘη. 5011, 80 ἀγϑηρὺ ἄοο 416 1,61 ἀθηβομαῖ 
ἸορΊομο {ΠὈϑυ]θσαπρ σαγΐοϊς, Ῥυοπηθύμθαβ 5 πὰ] Οἰθν α]ύ- 
ἐπ ο]κοῖῦ πᾷ τιγα πηϑίβ! 05. 1Π ΒΘΊΠ 61 ΟὙἸΠΊΤῚ ἈΠα 561π|61 Π80Π- 
δασύ. ὅϑῖπθ ϑομα]α ἰϑῦ γ0}}: 416 Η  Ἰρ]κοιῦ ΒΘ ποὺ ΘΟ γ 648 
ἐογάουὺ ἀ16 Αππάμθπηρ 465. Ζθαβ ἤθγϑαβ; ΠΗ ΘΥΉ65. οὐ βο Ποῖα ἀπά 
γουϊαπρὺ πἀπίϑι Πᾶτίο ὨΌΠπαπρ 416 Κυαπάσαρθ ἀθ85 (ἀβ[θῖπη- 
ΠΪ5565, δ} τ 6 ]0Ππ65 Ργογηθύπθαβ ἀθουμο ροομὺύ. ΠΟΥΠΊΘΒ 
τα ταῦ Ηοππ ἀπὰ ὥ'ροιύ αὐσοίου σὺ, ἀπὰ 65 θυ }]}0ῦ 5160 561π0 
Ὀγομαπρ: ππίον ΒΙ1Ζ ἀπὰ [)ομποι πἀπὰ ἄθι Αὐΐαμυ 8]]6Υ 
ἘΠοιπθηΐθ υιγαὰ Ῥγουηθίμθαβ τηϊύβαπιῦ ἄἀθιη Εἰ ΘΙ56η, γοη ψγΘ] ΟΠ 6 ΠῚ 
Θ᾽ πη Κ] απητηοσὺ δύ, ἴῃ 416 ΤΊΘ 8 σθϑο]θααοσῦ τππα 50 561Π8 ἃ8- 
σϑαββθηθ Πθάθ ουβυιοὺ (Ξομ]αΓβ 465 Προμηϑεὺς δεσμώτηο). 

Νοῖ Ἰαπσοι, ἰδηρον Ζ61ῦ 5ὐοιρὺ ἀθὺ ΒῸ]56Π, ἃΠ ὙγΘ] ΟΠ 61 
Ῥγοτηθύμοιβ πϑπσί, ψΊΘου ἃη 416 ΟὈουνϑὶῦ δα 416 ΗΌΠ6 ἀ68 
Καυκαβὰβ θη ρου. [61 ᾿πποῦθ ὅ10}}] 465 ΤΊθμθη ᾿ϑῦ ΘΘὈ]1ΘΌ6Π. 
Ζαν δύγαΐθ ουὐβομοιηὺ οἷη ΑΔ]6Ὶ 8118 αΥὉῚ Τρ ἀπ πϑοκὺ ἢ τη 

Αὐρὸβ Ὀονδομῦ, π8ὸ} ἀογ Τϊπησ 465 Αὐροὸβ ἀσγοῦθ ἄθῃ 10 ΘΙΠΘΥ 
Βήθιηβ86 ἴῃ αἷθ [ττθ ρϑύυιθθθι τα, Ὀ18 516 ἴὴ Αργρύθῃ 1ῃτ6 ἀὐβρυϊηρ- 
ἸομΘ Οοβϑύα!ῦ τπυϊθάθγθυ Ὁ ἀπᾶὰ Μαοίίου 65 Ερᾶρῃμοβ σιγὰ, --- 1656. ΔΥρῚ- 
γίβομθ ϑαρθ βομϑιηῦὺ ψὶθ α16 Κουϊπθμιβομθ Μραθα-, αἴθ αἰθίβομθ ΤρΡΕ]σΘη18- 
Ξῶσθ δὰ αἀ16 Εηῆβθθ ΡΠ ΠΙΖίβομου ΚΚαὶίαν συν οἸςσονῦ πϑγάθη Ζὰ 
τα βθθη πα 5108} γἱῦ ἀρυροβομθη {Πρ ου] θυ θη σθαι γϑυτηθησὲ Ζὰ Π8ΌΘΩ. 
γι συ 761] 8ῃ ἀ16 8116 ἀθ5. ῬῃδηϊΖίβομθη Μ δ] Καυῖ ἀθν τ ϑηάουπαθ 
Ηρα κὶοβ σοίγοίθη ἰδ, 80 βοποιηῦ 416 ψδπάρθυμᾶθ ἴὸ ἄθὺ ἢ ΙΖ ΒΟ Θη 
γγνεαπάογρσοιϊη ΠΙᾷο Ζὰ δηΐϑρυθομθη. 516 ᾿ἰϑῦ ὑὐβρυ ἄρ]. οἷπο Μοπᾶ- 
σοὐθίη (νρ]. ϑυϊάαβ απΐου Ἰώ" Ἰοῦς" οὕτω γὰρ τὴν σελήνην ἐκάλουν 
᾿4ργεῖοι) πο Μϑάθα ἀπα Τρῃϊσεπῖα ἀπα πψατᾶθ πιὐογαγθίη ζαν ΡΥΪΘβίθυ! ἢ 
ον Ηρντα ψῖθ Μράρθῃ ἴῃ Κουϊπθη. 516 ψατᾶθ ἴῃ οἷπθ πὴ σνουνϑπαο]ῦ, 
νῖθ Κα]]ΠἸδύο (θ'π ἃπάθυου Νδιηθ ἀοΥ Μοπαρδἧθ!η) ἴῃ οἷπθ Βᾶγιπ. [16 
Ὑουβίθι]αηςσ οἴπθ5. σοῃῦγηξοη Ἐϊηάθβ (Θύϊου, Καὶ) ἰϑῦ ἄθαὶ ῬΠδη ΖΒ 6 ἢ 
Μοπακυϊίαβ οἴσθη. [πῇ ρου βοηθη Μγίμαβ [ὰτίθ ἀἴθβθ Υ οὐβίθι]πηρ ΖῸΣ 
ΑΠΠΒΒΙΩΘ. ΘἴποΥ νυ δ πα] πηρ, ὨϊΘ Βαῆμθπ 65 ψδηαθὶηάθη Μοπᾶβθβ 
ψαγάθη δυΐ αἷ6 γὰρ γϑυϊοσὺ ἀπ α16 Υδμᾶθγθηρσθη ἴῃ νϑΥβο Ι Θθ μου 
Ὑγ6ῖβθ σθορυθρ 5. Ὀδβυϊτητηῦ. --- ΑΥροὸβ Ῥαπορίθβ ψιτὰ Μδουοῦ. βαῦ. 1 
19, 12 415 ἀδὺ σοϑυιντπίθ Ηϊπησι6] οὐ τὺ. --- ΝΈΟΙ Ηροτγοᾶ. {Π 168 ὃ δὲ 
Ἄπις κατὰ τὴν Ἑλλήνων γλῶσσαν ἐστιν Ἔπαφος Ὀοίταομίοῦ τδη σον ὅμη- 
1ο ΕΡΆΡἢΙοΒ 415 θἷπθ αυὐδοϊβίθυμηρ 465 ἀσυρύϊβομθη Αρὶ5. Πάρθσοι μδὺ 
Ἐ, Μαδίβ ἀθ ἃ. ΒΌρΡρὈ!. ατθι ἔβινα!ιαθ 1890 Ζεὺς Ἔπαφος 818 ΟΘὈυν β 6] οῪ 
πϑοηρσθυίθβθη, Μ|ΡἧἊΕ ἀοὺ Απβίομῦ Ὧθ8 Ηργοάοῦ νϑυῃϑ]ῦ 685. 810}. ἈΠΠΠΙΟΙ 116 
τηῖϊῦ ἀοὺ ΟἸΘΙΟμβ 6! ] πὴρ ἀοὺ ἀρυρύϊβομθη Οὐὐέίη [518,. α16. το Ηδυποιη 
ἀαγρθβίθ!]ν ψυτᾶθ, ἀπὰ ἀδὺ ὩΥρινίβομοι ἴὸ (Ηρτοὰα. ΠῚ 41). Ὑρ]. δοῃ 
Ῥγθ]]ον, συ. Μγίμῃ. 115 5. 88. γαβ Ε. ῬΊονν στ, ἢ. ῬΆ]]1Ο]. 1870 5. 60 
γοΟΥυϊηρσί, ΚΘΏΠ ΠῸῚ Ζιπὶ 761] σθὈ}}}[σὺ πψοτᾶρη. 
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416 ΤΘ 6. (ἄθῃ ϑιῦσ ἀδὺ 1,6] ἀθηβομ δ) ἃπ8, Ἃ16 ἸΠΠΤΊΘΥ ὙγΙΘΘΥ 
πϑ ΟΠ νυ ἤοηϑύ. Ῥγοιηθίμθαβ, ὑγϑίοποὺ {ΓΠ6Υ ἀαγααΐ ἐγούχίθ, ἀδ[5 
ΕΥ 85 ὉΠΒ[ΘΥΘΠΟΠΟΥ Οοὐὺ γὸὰ ὥθαβ πιοῃὺ οὐδοῦ τουάθῃ 
Κόππηθ, βθῃπῦ 5101 π8 0} ἄθη Το (5. απέθῃ 111. Εγασιηθηῦ (68 
Προμηϑεὺς λυόμενος). ἘΠ’ ᾿Ιδὺ ἀατοη Ῥϑίη ἀπὰ ϑομηπθυ , πα σθ6 
σοιιδοιῃίς (512) ἀπα Γι οἰπθ Ὗ δυμ δ] ππρ' σα. ΠΥ 5 σ βυϊτητηῦ 
ἘΠῚ οι ρ ΒΠΡΊ]Οἢ. 415. ἀαΖαχηα} ἀν ἀα5. που θ᾽ θίθη 465 ΟἸκθᾶποϑ. 
ἄθαβ ΔΌΘΥ Παὺ 1] ᾿ῳδα8 ἀοΥ 261 α16 ΤΊ θΠΘ ἢ. δ15 ἀθι Ταγία 5 
ΘΠ] 556. ἀΠῸ 510} τὺ Κυοποβ δυβροβομηῦ. ὅδ δῦ ἀδγὺ ΕἼ Οἢ 
Ἃ65 Κύόποβ (910) γοῃ 1Ππὶ ΘῬΠΟΠΠΊΘη πὰ 616 ΘΟΠα]4 σου]ρὺ, 
νυ ]οἢ 6 561 Π61 ΠΟουυ βοῇ ποΟ ἢ Δη μαἰζούθ πα ᾿ἤγϑιη Εουυθθβίθ θη 
Οοίαμν. ἀγτομύθ. [)16 Τιδδηθη Κοιμπθη 56] ϑὺ σὰ Ῥγοπηθύμθιβ 
(1. Εγασιηθηῦ) ἀπ σθθθη πη ΖΘαρΒ σῸη Ὑουβόμηθπηρσ τπᾶ 
Βυιθάθη. Ζθιβ πδὺ 1η ἔγθίθιη ΕἸ βο] 586. ἅ16 ΤΊζδη θη 15. 661 
Ηδΐ θη ]αΒβθη; βθῖηθ Ἠρυυβοπαῖ δ ἐοδυσορυπαθῦ, 516. δαΐ 
Κκϑῖπθ Βτηρόσαπηρ' σὰ [ἀγοιίθπ: ζθυδ απη 76 ὑχὺ ϑιο ἢ, Οἤ 6 ΒΘ ΙΠΘῚ 
γγάταθ οὐνγαβ Ζὰ σϑυρθΌθῃ, θη ΡῬτοϊηθίμθιϑ, ἀθββθὴ Τγοῦζ ρ6- 
Ῥγόομθη ᾿ἰϑύ, 416 Ἠδπα Ζὰν Ν᾽ δυβόμπππρ' Ὀϊθίθῃ (σπεύδων σπεύ- 
δοντι 192). 16 Βραϊησπηρ ἀοΥ Ὗ αυβϑόμῃηππηρ ᾿ἰϑὺ 416 ΟΘη θαγαηρ' 
Ἃ465. δ! ΘΙ Π]15588, ὙγΘ]ΟΠ65. ΠῸῚ ΠΟΟΐ 61Πη8 ἴΌγΠ16}18 Βοαθαθαηρ 
Ππαῦ, ἀἃ 1ῃΠπ| ἀθγοῃ 616 νευβόμπθησ ΖΝ ΊΒΟΠΘη ζθα5 πα ΚΥΟΠΟΒ 
ΟΟΥ ἸΠΠ6 186 αΥαμα οηὐζορθηῃ δῦ. Εἰ ζοιητηῦ 615 ΑἸΒΟΊΘΙΟΙ χα- 
βίδη 8, π80}) ὑγΘ] ἤθη ΓΟ θίμθι5 485 Ομ θ᾽ 15 Καπαρστθύ, 
ἩΔΟΠ θα ζθιι8 γΘΥΒΡΥΌ μη Παῦ, ἸΠΠ γ0Π Βθίπθη ΒΕ ββϑίη Ζζὰ θ6- 
ἔγθιθη. ἢ Ρτγοτιαθίμθιαβ ἢδὺ δγθιομῦ, γγἃ8 Θ᾽ ψγ0]1]06: ζξδαβ Πϑί, 
δα 5 υΠ0 ἢ} Ὀοιγδο ἑοῦ, σαουϑὺ ΒΒΘΗ ΟΡ ΘΒΘΗ. ΑΌΘΙ 68 1ϑῦ ΘΌθῃ ΠῈΣ 
Βα Βϑυ ον δυγθίοαν Ομ Του τρσιπο Τὰν Ζθαβ, ἀπ βοῃοη οἤδθη- 
θαυ 510} ἄθιη ἀπ Ὀ ἈΠ ΘΠ Θη ΒΊΙΟΚα ἀα5 Ὑ͵οβομ ἀθ8 Ζθιβ 8185 
ἄα5 ὉΠΘΠΑΙΙΟΝ Πόμοτθ ἀπα 6ά]θτθ. [δὲ δυβίθ βοηγιν σὰν γ78ι- 
ΒΌΠηθπηρ ᾿ἰδὺ σοίμαμ: 485 ΗΠ 6.18, τυ 6] 65. τη ῆθοθ ἰὰρ,, δύ 
νγθοσθυθ τη. [)16 ΠμΟ]]86 οἰποὺ ν  υμ ] 61 Παὐδθ νυ ΠΥ ΒΟ ΘΙ1η- 
Πο δα, ἀ16 Μαύζου ἀδγ ΤΊθαπ θη, πη 116 σου Υ (1 οϑ θββθ ἔθη 
Ῥτομηθίμθι8) πιϊῦ ἄθιη Γ8]Βο ]ασθη θη Ὑ Θυμ"ἐ] ΠΡ ΒΥ ΘΥΒ ΟΠ 8 
685 ΟἸζθᾶποβ 416 απ ῃπηθ ἀογὺ ΕἰγθΙδθυιιηρ Ὀθριπηὖ, 50 ᾿ἰδὺ 76 ὑχὺ 
416 ΑἸ μδΠμπ6 468 6101165 οἸπηροίγθίθῃ ὅ5), πα ν16 σὰ Υ ΟἸ]Θπἀππρ; 

Ὦ Βεῖ ΡΒΠοάθμιοβ περὶ εὐσεβείας (ἀοιαρθυς, μους] δ} Β0 18 ϑυααῖθη 
ΠΕΡ: 41) ΒΘ δύ 68: καὶ τὸν Προμηϑέα λύεσϑαι. ποιξὶ Αἰσχύλος ὅτι τὸ 
λόγιον ἐμήνυσεν τὸ περὶ Θέτιδος ὡς χρεὼν εἴη τὸν ἐξ αὐτῆς γεννηϑέντα 
κρείττω κπατασχευάσαι ἀρχήν. Ηγρίη. ἔαὉ. ὅ4 Πά6. ἀαΐα (νου Φαρρίδεοτ) 
τποχιοῦ (Ργοσηθύμθι8) [οσθιη, ἢ6 οατῃ ΤΠ μοθϊαθ οομοσπη θΥθῦ. 

ἜΚ) Ιὴ ἀργὴ ῬΘΙβο;θηυ θυ ΖΘ Ομ ἶββθ 468 Ῥύοιη. ἴῃ (δὲ ΜραϊοΘἰβοη θη 
Ἡδπαβο νυ [ΟἸροπ δα Ὠκεανός πο ἀ16 Ναμιθη Γῆ. Ἡρακλῆς. δ 
ἨουδΚ]Θ8. Ὀθβίϊητηῦ ἴτπ σοϊδβύθη Ῥυοιηθίμθιιβ οἷπθ ΠῸ]]16Ὸ παῦ, 80 ᾿ἰδϑὺ αἱ 
ψουπιαθαηρ σοὴ ὐδη]θ. 560} ΔΗΠΘΏΗθαν, ααίβ αἀἷθ Ὀοϊάθη Νδϊαθης 8118 
ἄθυὴ ὉΥΒΡΥΠΡΊ]Οη. ΠΟΘ Θμδηβθ μομθἢ ῬΘυβομθαγ θυ Ζθ Ομ μἶΒ86 Ὧ68 ρο]δβύθῃ 
Ῥτοση. πουυΐμγθη. 88 Ζ.βατατ ΘΠ ὈΥΙ σὴ ἀοὺ Ὀθάθη Ὑ θυ ζθι μ μἾ886. Ἰδρ' 
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ἀον ΕγΟϊουαπρ 45 Αὐἰγοίθη ἀθὺ [ὁ αἸθηύ, 50 ἰϑὺ ἅ16 Ῥϑύβοῃ 
ἅἀε5. ΗδθυδκΊθθ τὰ πδομδίθη ἀτάρ σθοιρηθὺ, 4ἃ5 ὙΥ ας ἀ6ῃ Ὁ ου- 
ΒΌΠΠαηρ Ζ.ΠῚ Ζ1616 σὰ Τἄμυθη. ΗἨρυακὶοθ σιγὰ σθβοῃιοῖῦ γο 
Ζθαβ (11 ὑπ ΗΘΥΟ]65 αὖ δα 1181} τη θυ ΠοΙαὺ Ἡγρῖη. ἔα. 84) 
ἀπα ἰοῦ ἀθη Δα]οὺ (5. ἡ. ἀπα ΥΙ]. Βναρηπθηΐ), 16οοἢ π]οὐ 
ΟἾΠΘ δἷη ὐΠΠΟρίου ΓᾺΡ πούνγθμα!ρ σὰ οὐδοῃΐθη. ἨΗΊᾶ 68 
᾿αὺ ΠϑΠ]ΠΟῊ ὉΠ γΟΥΒΙ ΟΠ ]ΟΘ 6156. θη ἰΚθηΐααγθη ΟΠ σοη ἀαγοἢ 
ΘΙΠΘ ΟἹ ΙρΘη Ρ[61] γουναπαθύ, ἀπα 416 οἰ ηχῖρο Εἰ ν]όβαπρ γ0ὴ 
ἀθη απδ]ν ]θη. ΟΠ ΠΟΥ Ζ8η ἀδι πη 6] ] Άγθη ΟΥαπαΘ δῦ (6. 
Το, [16 ΘΟ ΠΟΥ ΖΘ, 616 ἀἸΘ56. (ἀοὐῦ ὈΠΥΘΥΙΘΗ ΘΥΎγΘΙ56. ΘΥ- 
Ἰοια θὲ, μιθύθὺ γα κ]θ5 ἀ6πὶ ἄθαβ ἃ15 ὐσϑαῦζ [{ὺ (16 γϑγαϊθηΐθῃ 
ΒΟΒΠΊΘΙΖΘΗ 465 Ργομηθύμπθαβ ὑπαὶ ἄθη ὈοΥθιΠΠσθη ΤΠ οα ἀ65 
ΟΒίγοη αἷ5 ϑμπηθ ἐι ἀ16. ΒΌΠα] 4 465 (ὐοθίβββϑιθη. ) Αὐῇ ἀ1688 
Ὕγ6ῖβ6 σιγὰ [θΊ θυ 0 ἀπ ΠΘΟΠ ΠΟ Ιςθυ 01} Θαβο ΒΡΥ  Π6η, ἀδ[5 
Ῥγουπηθύπθιβ πὰ {Πηγϑοῃῦ 15. Τ)θυἼ]θησθ, ΟΘΥ νΟΥΠΘΥ δα 560 ]10 
8.15. ΙΘΡΟΙ σοϊέθη Κοπηΐθ, ᾿ἰδὺ 716 ὑζὺ 1ππΠ0}} 10} σϑαριη σὺ ἀπά 
ΖῸ ΕΠ ΚΘΠ 15 ΒΘΙΠΘΙ ΟΠ] 4 σορυδοῃῦ. Α1165 βίθ}]ῦ 510} ἴῃ 
ὉΠ ΘΥΘη [1οθ6 ἐδ] 415 θῃθάθῃη. ΥΥῚ6 σ'ϑη 2 ἃ ΠΟΘΥΒ. ΘΟ ΒΟ Θ᾽ εὐ 
76 χὺ 416 [1606 ἀεβ. ζθιβ χὰγ [οἱ] ἰδιημηιῦ 18 γὸὺμ ΠΥ Ὧ6 Γ᾽ 
ὙγοΒΙ δου 465 ΜϑηβοΠ θη ρβομ]θοηθθβ, ἀὰ5 Μυβίου 114 δυΐ- 
ορίθυπαου Ηθὶἀθηίαρθπα! ὙΥΙΣ Κύμπηθη γοὺμ ον ΕΠ6 465 Ζ6.8 
ὉΠ ΔΟΥ ἰο βᾶσθῃ, γγὰβ δἷη Πιομΐον (Η 65. 5 0}114 217) νομὴ ΔοΥ 
116 08 ἀ865 ζθιβ σὰν ΑἸκηθη6 βαρὺ: ,κ(ἰοὺ  αίου ἀθυ δύδου. πὰ 
Μη ΒΟ θη. 58Πη δ ἀηάθγθη ΡΊδη, απ ἀΔ[5 οὐ ἤθη (ύξοιπ ἀπά 
Ὀοὑυ]Θ ὈΒαηθη ΝΙΘηΒΟΠΘη. ΘΙΠ6η ΑὈΥΘΠΓΟΙ 465 Ν᾽ ΘΙ θυθΘη5. ου- 
Ζθασθο, [Ιὸ τηϊιδδίθ ψυἱ68] Ἰθιἄθη, ΔΌΡΥ 65 ἀαγίία 516. δῃ1 Βπὰθ 
Ποῦ τθαθη, ἦὰ 516 σονγάγαισυ σχαγᾶθ 416 Θὐδηλπαθίον (65 
Πομθη (θβο]θομίθϑ σὰ σϑυάθη. οὟΘΥ τ Υ 68“, ΒΙΠσθη 416 ΤΟ ὕοΥ 
468 θϑδπδοβ δομυίζῇ. 511 Εἰ, σὺ σᾶ 65, ἀθΥ 6 Π6]10}} σὰν Βα ]16 
Ὀγδομΐθ ἀ16 ν]θ] τη μου σ 6 θ6π6, ἀπο] ΟΠ Π 1016, ὈΥΘΙΉΒΘηυ Θυ ο] σὲθ 
οὐ Τ)ογ 1ῃ 8116 Εἰ] κοῖῦ Πουυβοηθηάθ Ζθα5, ἄθυ μαὺ 85 γο]]- 
Ὀγδοῃύ..... [06ὴηὴ ψ6Υ Βᾶϊί6 βοπϑὺ (61 δυο] ΠἸβυσθη [γὙ88] (ΟΥ̓ 
Ηδγὰ οἷ Ζ16] σθϑοίχυ  [)88 ψῶῦ ἀὰβ ὙΥουκ ἀθ5 ζθυβ.. ὙΥ16 
ἴο τηὰΐβ 810}} ἨθγΆ Κ]65, ὈΪ8. δι᾽ Ζὰ ΒΌΠ6 οἰπρθῦ ἴῃ ἀ16 56]106 

ΔΌΘΥ δ ηΠ 560} Π8Π6, ΘΠ ἈΌΟΝ ἴπὶ φυγϑιΐθη Ἑρμῆς ἃ ΘΟΏ] 586 ϑἰαπᾶ 
(υ51]. 960 διπλᾶς ὁδούς), 50 ἀαῖ5 ἀἴ6 Ρβυβοῆθῃ ἄν Ὀδίάθη ϑύζοϊκο βίο 
ὙγΠΥΒΟΠΘΙΏ]1Οἢ ΘΌΘΩΒ50 ΘὨ ΒΡΥΔΟΠΘη 16 α16 βθθπρ θυ ἴο ππᾶ ἀ68 Ηθυα 168: 

ΟΚροδηάθη, ΟΚοθᾶποβ γαΐθυ ἀν ΟΚκοθηϊάθῃ, Ιο, Ἠρυη88 
Τιΐδμθῃ, ὅθ Μαίζον ον Τιΐαηθη, Ἠθυα]η]θ8, Ηθυιη68. 

Ὧ ὙρΊ]. Υ. 1026 ---1029 τοῖῦ Αρο]]οά. 1Π ὅ, 4, ὅ ἀνίατον δὲ ἔχων 
(Χείρων) τὸ ἕλκος εἰς τὸ σπήλαιον ἀπαλλάσσεται κἀκεῖ τελευτῆσαι βου- 
λόμενος καὶ μὴ δυνάμενος ἐπείπερ ἀθάνατος ἦν, ἀντιδοὺς δὲ Διὶ 
Προμηϑέα τὸν ἀντ᾽ αὐτοῦ γενησόμενον ἀϑάνατον (ΛΝ 6Ιοκοι ἀντιδόντος 
Ζιὶ Προμηϑέως τὸν ἀντ᾽ αὐτοῦ τεϑνηξόμενον ἀϑάνατον) οὕτως ἀπέϑανεν 
Ὡπα Θὰ, 11, 10 παρέσχε (Ἡρακλῆς) τῷ 4ιὶ Χείρωνα ϑνήσκειν ἀϑάνατον 
ἄντ αὐτοῦ ϑέλοντα. 



Ἷ) ΕΙΝΒΕΙΤΌΝΟ. 

Ὑγομπαμρ ἀπά ἀ16 Ὀ]άπαπαθ Ηθθθ 415 Οδὐξη οπιρίβηρσ᾽ (ΡΙπά. 
Ναιηι. 1 09), ἀΠΒ ΠΟ 6 ΒΘβομγουάθη γα] θη. Ρτοπιθίθαβ 
ΒΟ] ἀουὺ 1ΠΠ|, 116 ΠΟΥ ἀοΥ 1ο, 4116 416 Οθέδμτθη ἀπ Μ|- 
5816, γγ6 108 δΓ δυΐ ΔδΥ γγδπαάθγαπρ' σὰ θη Ηδβροϑυϊάθη Ζὰ Ρε6- 
βίθῃθη παρθη στὰ (Υ11---ἹἼΧ, Εγαρτηθηῦ), πα σἸθθὺ 1ῃπὶ ππέθυ 
ΘΠἄθύθιη ἄθη ᾿αῦ, πιομῦ 56] δῦ ἅ16 Αρίβὶ ἀθγ Ηθβρθυι θη χὰ 
ΒΟ], Βομάθη ἤθη Αὐ]ὰ5 ἀδ 1 Ζὰ ΒΟ] ΚΘ, ἄθη ΟΥ 50 ἰδῃρ8 
Ἃ16 [δῦ ἀθ8. Η]ΠπΊπη 615. ΔΌΠΘἤτηθη 501]6. ) --- Ζθιβ 8150 δῦ 688, 
ΟΥ̓ 811688 στα σπΐθη [Πγτὺῤ. [085 τπὰΐβ Ῥγοιμθίμθαβ ΘΥ ΚΘ Π6 ἢ 
ἀπα πλαῖβ 16 ψὺ π80 ἢ) ἀθπὶ οἰ ηδϑὺ υϑυβοτηξ θη Βαΐθ 465 ΟΚθδμο5 
ΘΙπ6 πθιθ Αμβοπδαθπηρ 5101. Ζαγθοηῦ Ἰθσθη. 16 {Ππἰουνγουπηρ; 
ππαὰ [οι σιιπρ, σγθ]οπμθ ἀαγορθβ αἀ16 ΑΠπϑηϊη8. ΘΙΠΘΥ 5 [6]]- 
νουγθίθπρο' ΔΘ ΒΡΥΘΟΠ6 δύ, τιγΓἃ ὈΘϑιθοθὶῦ 61 ἦ6Υ Τιῦβαηρ, 
γοΙη 6 ]βθη, 416 σ᾽] ] θοῦ ποῦ τπθ ἢν νὸμ ΠΘΙΘΚ]65, ΒΟ θ πη 
ἴῃ Αὐΐγασθ ἀθθ ἄθὰβ γσὸθ Ἠθρυτηθ5. σο]]ζοσθη στα. 55) ΑἸ 
Τγθι 1] ]Πσθ Βίβα πϑτλ] 10 βούχὺύ Ῥγοσηθίμπθυβ ἄθπ Κυδηχ Υ0Π 
Κουβομίδητα (λύγος), οἰποὺ ὙΥ ΘΙ ἀθπαυῦ, ὑγθῖομθ Ζπὶ Β6556]η 
αἸοπΐθ, δὰ ἀἀ5 Ηδυρὺ ὑπαὶ σοριοίοὺ ἄθη Μϑηβοίθη, [ἅτ σγθ]0}16 
ΘΓ φο!θΐθη, ἀἸθ8θη ἄγη α]5 Βπύρο!ῦ {{1 βθῖπθ Β'θ586]η Ζζὰ 
ὕνασθῃ. ὅ55) Ζὰ ἀἄθγ Βαΐίβο ὑπα [)οηὐσαπο 8180, σὰ ὙγΘ] ΟΠ ΟΥ 
Ῥχοπιθίμθιβ οἰηδὺ ἀθπ ἄθαβ ζὰ Ζχίηροθη σοάδοϊίεα (ποινὰς τίνειν 
1160), νϑυβύθῃ 9108} Ῥυοχηθίμθιβ τη Β᾽π6. 586] 080. 

᾿) ΑΡο]]οᾶ. Π ὅ, 11, 11 ὡς δὲ ἧκεν (Ἡρακλῆς) εἰς «Ὑπερβορέους 
πρὸς Ἄτλαντα εἰπόντος Προμηϑέως (να Βυβομθι ] 1. Ὀδὶ Αβομν]οβ) τῷ 
Ἡρακλεῖ ἀποστέλλειν ἐκεῖνον. Η]οΘτάστοΙ ροσνίππῦ ἀπο} αἴθ ΘΟ] ἀουπηρ' 
αθὺ 8] 465. Αὐ]ὰ8 Ῥσόιη. 847 ὑπὰ 426 οἷπθ Βθζιθβαμπρ δῇ ἀδ5 ἕο] σθπαθ 
Βυῦοι. 

ἘΠ) ΑἸοχ. ΚΟ] ΊΒο, ὟΝ οὺ 1δϑὺ ἀ16 Εἰ θββθὶη 468 Ῥγοιηθίμθυβ» Βευ]. Ζοι βοῦν, 
ἕ. ἃ. Ογπιηδβίαϊν. 38 ὃ. 66 {᾿3Φ βαοῃῦ Ζὰ θύνθίβθη, ἀδίβ Ἡθρμϑϑίοϑ ἀϊθ 
ΕΘ ρθη Ἰῦβθ, ἀ16 πὰς Ηδρηδβῦοβ σὰ ᾿Ἰὔβθῃ γουβύθῃθ, ψῖθ Ὀ6Ὶ 1 ΚΊ8 08. 
ΑὐοΥὺ Υ. 217 βομϑιπῦ ρσϑρθὴῃ ἀ1686 Αμϑιοηῦ σι ΒΡΥΘΟΠΘη, τ. ἄκοντος “Ζίιός 
111 ἀατῇ πιουῦ χὰ ἀθὺ Αμηδῆτηθ νου ἅμγθη, ἀα 8 Ηθσα 165 θη Δα]ον σορθπ 
ἄθῃ ὙΥΊ]Θὴ ἀθ5. ζθαβ ὑδίθ. 

ἘΡῸ Αὐμθη. ΧΥ͂ ρ». 614 ἢ Δἰσχύλος δ᾽ ἐν τῷ λυομένῳ Προμηϑεῖ 
σαφῶς φησιν ὅτι ἐπὶ τῇ τιμῇ τοῦ Προμηϑέως τὸν στέφανον περιτίϑεμεν 
τῇ κεφαλῇ ἀντίποινα τοῦ ἐκείνου δεσμοῦ, καίτοι ἐν τῇ ἐπιγραφομένῃ 
Σφιγγὶ εἰπών »τῷ δὲ ξένῳ γε λύγινον (βο. 611 θυ. οὐἱῦ, 1870 γ. 46 [ἂν 
στέφανον) ἀρχαῖον στέφος δεσμῶν ἄριστος ἐκ Προμηϑέως λόγου“ τἀπα Ρ. 072 
ἘΣ ἱστορεῖται .. ϑεσπίσαι τὸν ᾿ἡπόλλωνα ποινὴν αὐτοὺς (τοὺς Κἄρας) 
ἀποδοῦναι τῇ ϑεῷ δι᾽ ἑαυτῶν ἑκούσιον καὶ χωρὶς δυσχεροῦς συμφορᾶς, 
ἣν ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν χρόνοις, ἀφώρισεν ὁ Ζεὺς τῷ Προμηϑεῖ χάριν 
τῆς "λοπῆς τοῦ πυρὸς λύσας αὐτὸν ἐκ τῶν χαλεπωτάτων δεσμῶν" καὶ 
τίσιν ἑκούσιον ἐν ἀλυπίᾳ κειμένην δοῦναι ϑελήσαντος ταύτην ἔχειν 
ἐπιτάξαι τὸν καϑηγούμενον τῶν ϑεῶν, ὅϑεν ἀπ᾽ ἐκείνου τὸν δεδηλω- 
μένον (τῆς λύγου) στέφανον τῷ Προμηϑεῖ περιγενέσϑαι καὶ μετ᾽ οὐ 
πολὺ τοῖς εὐεργετη ϑεῖσιν ἀνϑρώποις ὑπ᾿ αὐτοῦ κατὰ τὴν τοῦ πυρὸς 
δωρεάν. 
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111. Ὀτδιαϑύα"ρίθ. 

Βοίαηρθ πη ἀ6η ΠἊρομηϑεὺς δεσμώτης 418. Θ1Π. ΘΙΏΖΘ]168, 
ἐὰν βῖο Ὀδδίθμθπάθβ ϑ ιοις ᾿οὐγδομύοθίο οάθυ ἄθη ἱππθῦθῃ Ζι- 
ΒΘΠΙ ΘΠ ἤδη ἀ6556] 06 τὶ ἀθπι Προμηθεὺς λυόμενος δυΐίδοι 
Θοῦ 11οἴβ, Κοππίθ ἀα5 {16Γ πὶ Ηϊηϊογσυαπάθ βίθθηάθ Πιθομὺ 
Ὧ65 Ζθιβ γϑυκαπηὺ ὑπαὶ ἀυτοι ἀ16 (ἰΘΓἋὉ}}] τσ Ππιύθυθϑϑθ σϑίδηρθῃ 
πϑμιπθπᾶθῃ Πθάθη (65 Ῥγουηθύπθαβ νου] ]ῦ ὑγθυάθη: Π]8} 
ΟἹ έθ, ἀθν Π᾿Ιομὕο μαθ6 ἴῃ ζθιαβ. 485 ΔΌΒΟΠΓΘΟΙσθμ ἀθ Β1]α 1 Π688 
ἸοΙἀθηβο ΟΠ θη, νΥ1]Πκ ἄγ Ποθη, σγϑαβθηιθη, ἀθβρούβομθη ΤῪ- 
ΤΆΠΠΘΗ, ἴῃ Ρτγουιθίμθιβ ἀἃ5 Δ η ΖΘ μ6η46 πα ᾿θοδιβίθυ 8 ΝΜ αβίου- 
ΠΑ οἰπθθ σαθγθη ΜΟΙ τβ ΓΘ Π68 ἀατσθϑίοι (ϑομᾶν 2); τλδῃ 
Ὀδ γδομίοίθ Ῥυομηθύμθαβ ἃἷ8 Β1]1ἃ ἀν ΜΘηβομ μοὶ ἵπὶ Καιηρίθ 
τηϊὺ ἄθη Ναύαγιηβ οὔθ, ἀθηθη 716η6 Π] Οὐδ 815 61 ἈΠΘΥΒΟῊ ἀὐύθυῦθ8 
Ἄγ Ο]]θη ππᾶ 465 Βεναίδύβθιμ ἸΠΥΘῚ ΠΟΠΘ πα ΑΠϑρυΐομθ οπύσθσθη- 
φαβούζθῃ πᾶ 06, ἀπα 58} ἤθη ΤΥ Ρἢ ἀ65 {Ππὐθυ]]θρθη8. 815 θη 
δυο θθπάθη Οθάδηκοη 465 Ὀγατηδβ ἂπ (Α. ΥΥ. ν. ὅθ ]6 0681); πιϑη 
γψγ0] 16 6ἷπ 8 πᾶθγοθ ΜΔ] ἄθῃ ἄνγθοις 465 Πιδμηδβ 11 ἋΘΥ Υ 61- 
Πϑυυ ]οπππρ 465 οΠ]οἶτβα]5 πάθη (Β] ἅπηπ61), τ 6] 6165 818 νυ ο]ύ- 
ΤΘΟΊΘΤ 6 πα Μδομύ, 415 ἀἃ5 ΗΘ, Εἰ ψισ 061 ἄθιη Κδιηρ 8 ΘΙ ΠΟΥ 
σγοίβθῃ πη 6] 6 Κὐπϑ!]θη Κυαΐν σθοθη α16 ὙΥ1ΠΠΚῦν δ᾽ π65. ἀπά δη1- 
Ὀᾶιθμ ΤΎγϑηπθη, ἄρον ἄθη Καιηρίθ ἀθυ Νθηβο μοῦ τοῦ ἄθη 
σΘΡ8Π 518 γϑύβο ΘΠ Ναθαγοθυγα θη ἀπα [θ᾽ 56] 1σ θη (ἀδὐθθυ 
1π ΠΟΥΤΠΟΠΟΥ ΒΎΘΙΠοΙῦ νγα]ύθ, ,(θ5 στ ίβθη, σΊσαη ΒΟ 6 ΘΟ Β1ο - 
5815, ΘΙ 0685 θη ΜΘηΒΟΠΘη οὐπθῦ, ΘΠ 65 ἀθη Νίθηβοῃθη 
χουτπδ ταὶς. Μαπ πᾶμιη. 6ΠαΠο}} 8Π, Ὀ6Ὶ ΑϑοΏΥ]ο5. 561 οἷπ 
ἀορρϑὶίον Βερυ ἀθ5. ζθαβ Ζὰ ἀπέοΙβομδί θη, ΟΟΥ ἤθα8 (61. 
θυ ὉΠ Ή]Π1]Ο θη ΜΙ γ ΠΟ] ΟΡ ἀπα ἀθν Ζθι8 ἀδυ]θπίσϑη Οοὐὐοθβιάθο, 
ὙγΘ]ΟΠ6. 510} ἀοὺ [ΘΠ οΘὈΙΠ]αθὺ Παρ6: ἴῃ ῬΊΟΤΙ. ΌΘΙ 86] 
ΠῸΤ δἷη ΒΔ γὸμ θη ἀΠγΟΙ]]ἸΚομηηθμθη ζθι8 αοΥ οΟΙΚββασθ 
σθρθΌθη ((. Ηθυ μηδ). --- ΑΌΘΥ ἀδ 5 Π5 Θυπα] θη 6 Πγαπηδ, πγα(8 
αἷ5 61] οἷπθθ σγϑίβθυθη Οδηζθη, οἶπθι ὙΎΠΟρΡΙΘ, δυΐσοία[ϑ᾽ 
γγογάθη (ΥΥ̓ 6] ΟἸκ6Υ) 5) πα θυ ϑ]Ὁ βθῖμθ συἱομθσα Βϑαγίθ]απρ' ουϑὺ 
1τὴ ΖᾳΒΔ ΘΠ Πρ (ΘΓ ΤΉΠΟΡΙΘ. 6 ΟἸααῦθθ 4685 ἔγοιμητηθη 
Ἀβομγοβ, ἀαίϑ ρα ἄθΥ ΘΥσ6, σθυθορῦθ, Δ] ρθυγα] ρθ ΥΥ οἱ - 
ΠΘΙΥΒΟΠΘΥ 561, μαὺ 61 θη το σιόβθη ΟΠατα κίον ἄον Ἀβομυ ]οὶ- 
Β0Ηθπ Ῥοθβίθ 76 αθη 8115. ἀθοἢ ἀϊθ86 ΤΥΠΟΡῚΘ. ὈΘμουυβοηῦ, ππὰ 
γγᾶ8 ἋἸθβθη ΟἸΔαθθη. Ζὰ ὙΥ]ἀΘΥ ΒΡ ΘΟ θη βομοὶπέ, τηπί5. 1η (ΘΓ 
Κοιηροβιύίου 465 Οδησθη 561η6 Βϑυιομύσαῃσ οὔθΥ ἘγκΙάσαπρ; 
δοίαπάθη ΠΆ θη (ΟΠ μηδ πη). 

Π6πὶ Αβομυ]οβ. Ἰὰρ οἷπθ ἀορροὶίθ Αὐυϊίαπϑαμρ, 465 Ῥγοιηθ- 

Ἢ Τὸν αθάδηκο, ἀαΐβ α16 αἀγϑὶ Ῥυοιηθίμθιβ οἷπθ ΤΎΠΟΡῚΘ ἘΠΕ ΝΡΙ 
ὨΔΌΘη, ἰϑὺ σαθγϑῦ γομ ΒΙθ 0615 ἀ6 ΑΘΒΟΒΥ ῬΟΥΒῚΒ 1794 ρ. 24 δυ8- 
ΘΘΒΡΥΟ μθη ψογάθηῃ. 



14 ΕἸΝΒΕΙΤΌΝΑ. 

{ποὺβ τοῦ. [016 δἰδίβομ ϑασθ Καῃπίθ Ῥυογηθύμθιβ 815. ὑθΊΠ 6 ἢ 
Ναϊαγροίν, 815 σϑυθῃσαηρδν ΓΙ 6 τππ4 γϑυθ γί ΒΘ ΘΠ ΒΓ ΘΙ ΟΠ Θἢ 
Κυϊδανσούθ; ἴῃ ἀον Ἠδβιοά!βοι θα, Ὀϑ θυ] 1 Π- οἰ ΒΙβομθη Αὐἱαββαπηρ 
465 Μγίύμαβ, ἀν α16 Κα!ύαν 8158 δἷπθ τοῖῦ ἀογ (οὐϊμοιῦ δηΐ- 
φυγοίοπᾶθ Μδομὺ θυβοθ!θη, Ππαίΐθ Ῥγοιηθίμθαβ 415 ογύγθίου. ἀδὺ 
ΜΟμβομ Ποῦ ἀθη Ομ σα Κύρου ο᾽ηθ5. σού]οβθη ΕΠ ΡΌΥΘΥΒ, ὑγΘ] ΟΠ ΟΣ 
416 (σοξἐποιῦ Ζὰπὶ Ὑ οΥΐθ1}] ἀν Νίθηβομθη γουκίνχυ, ἀδ Υ ΔΌΘΥ 
ἀν Μθηβομπθιῦ γομ ἀογ Οοὐνποιῦ πατέρ δίγαΐ σζαζιθηῦ. ΑΒΟΏΎ]Ο5 
ἘΠΈΘΥΠΔ ΠΩ 65, 6146 ϑασθη Ζὰ γὙϑυθὶ ρθη. Β61 ἴῃπὶ ἰδὺ Ῥσοτηθ- 
ἐπθὰβ ζαθυβὺ ἀοὺ σού θα ]10 16, 1η 56] βυσθ Προ {Προ ποθαπρ' 
(αὐϑαδία) ἰγοίσοπάθ Εἰπιρῦσθυ, (θ΄ ΖΓ ἄθη Νθμβομθη Ζὰ 
Ναυῦχ, θεν ἀθπῃ Οὐδίθυη χὰ ΤΥ ἀπὰ ψιάον Πιθομὺ α16 ΥΥ̓ εἰ] ύ- 
οΥαπαπρ βὐῦυῦ, πὰ πιστὰ δὶ πᾶθ ἀθι σοί νουβόμηΐθ πὰ ἴῃ 
ἄθτι ΠΌΠΠΊΘΠΥ 1ΠΠ| ΔΗ ΎΘΒΘηΘη ΑΠπη8 (61 τη ΒΟ Β]ΠΙΟΠΘη Κα] ν 
ΠοΟΠαΠρθβοηθπθ, Οοὐὺ (οῖπ Οοὐῦ Καππ ΕΓ πιοιὺ οὐϑὺ γα θῃ:; 
ἀδ5 ᾿ἰδῦ δὲ Ὀ61 Αβοῦγ!οβ σορ Απίδηρ, 8πη). Αὐΐ ΒΒ Μ]16η6 ΥΥ̓ οῖβ8 
ὙὙΠᾺ ἴῃ ἄθυι ΒοΟΒΠυἰπουϊοις ἀν Ογθϑῦϊθ, ἄθη Ἐπαμηθηϊ θη, 416 
ὈΠΘ6]ογΘ Αὐΐαββαηρ (ον ΕἸΠΙΠγΘη. ΖΦ ἀ61 Πυτηδηθύθη αὐ ΒΟ 6 
Αὐΐαπβαπο, ἀον Εἰ μθ πάθη γουκ]ᾶγῦ. Ὑ  υβομιθάθμθ ΕΠ]θπιθηΐθ 
απᾷ Μοίύϊνε ἀθν Ἠθϑιοαϊβομθη ϑᾶρθ κοπηΐθ ΒΟ, 108. πιοῦ Ὀ6- 
παΐσοη: 4ογ Βείχσαρς 61 ἀδθὺ Το απσ 465 Ορἔθυβυθγθθ, ἀ16 Β6- 
βἰσϑίαπσ ἀοΥ ΜΘηΒΟπθη ἀστοῃ 416 ϑαπάθηρσ 465. 6068, Ἃ18 
ἘγαΙοὕπηρ' οἶπθα Βυαάουβ ΕἸΡΙππθί μθὰ85 116 ῃ νοῦ. [6 ΑΒΟΏΥ]ΟΒ 
Κοπηΐθ 416 Ἡθϑιοάϊβομθ ΕγΚΙβγαπρ,, τῖθ 45 {Π068] πὶ ἀ16 ΥΥ̓ εὑ σϑ- 
Κοιαμη6η, ποῦ Ὀο Ἰβαῖρθη; πὴ Βοπαΐσαπρ ἀ61 ΗΘΒΙΟαΊΒο 6 
{Π 0 υ]]οἔθυαησ γοπ ἄθν Αὐΐθι πα που ἕο] 6. 6. υθυβομιθάθηθῃ Ζ610- 
αἸΐου πα ΜΟΠΒΟΒμ Ηρ βο]θομῦθυ πψαγάθ α16 Ηθυκυαηῖ 465 {0618 
γοη Ζθι8 ὑπ ἄθη ἀπάθσθῃ (ἀδίξθυηῃ υϑυπϑὶπῦ πὰ οἷπ Εἰγ- 
ΚΙβγαηρ σοβϑαοηῦ, στθ]οηθ ἀ16 {Ππγο]] Κοιητηθη μοῦ ἀ6Υ τη θη Β0}- 
ἸἸομθη Ναύαν τηϊῦ ἄθυ Ὑ ΟΠΠἸΚουατηθη οὶ ον ΥΥ̓ οἰ γθοίθγαπρ 468 
Ζραβ ἵπ ΠΗ ΚΙαπρ Ὀγαομίθ: Ζθ5. σγο]] 8, 50 ἀδομέθ 5108 Αβοῆγ- 
1.8, θϑίπι Απέγιθ βϑίπου Πθοιθσαησ πδο ἢ ἀ6Υ σγθίβθη πα γο]]- 
Κομηηθηθη Ογάπαηρ ἀον 6] ἂῃ αἴθ [6116 468 δὰ8 δ᾽ (θὺ 
2610 5ἰδιασημθπάθη ἀπᾶ [ἢ ἄθπὶ πηθνγαίβύθη, θ]δάθη αβίαπαθ 
ἀδυ αἰύθη Ζοῖύ ἰουυνθσθυϊθυθπ θη ΜΙ θη βο Θηρ ΘΒ ] ΘΟ ὐθ8 61} ΠΘ.168, 
γΟ]]ΠΚΟΙΙη6 65 (ΟΙΘβο] οὐ Π8Ὸἢ ΒΘΙΠΟΥ ΑΥδ βθίζθῃ; δου ϑγο]] θ 
μἰομῦ ἀ16 Μϑμβομμοιῦ γψουθ! σοι ἃὰ5 ΕΠ δυο οὐδν Ηδίξ, 
ΒΟΠΑΘΙ ΠῸΓ (5 Ζοιύνγθι! σο ΜΘμβομΘηρ βο θοῦ 1ἢ ὙΘΙΒΘῚ 
Βάγβουσθ ἔν ἀὰ5 απο. [)61 Κυγχβιοιύο Εἰ ἀγβουσου ΕΣ ἀἃ8 
ΑἸρΡΘΠ ΠΟ ΚΊΙΟμΘ. πα ἘΠηΖ6]π6 ἰγὰξ ἄθπὶ Ρ͵απθ ἀθ8 ζθαβ δῃΐ- 
σοῦθη ὑπ ψυγ4θ. ΦΥΤΩΥ ΟΥ̓ Πούΐου 465 ἀθυμηα! ρθη ΜΘηΒΟΠΘη- 
σΘΒΟΠ]θομίο5 (τῖθ ἴῃ Οἷμοῦ ἀπάθγθη Ὑθπάσηρ ἀοΥ ϑαρθ (6. 
ΒΙ]άποὺ ἄοὺ Νθηβομθ ΠΗ), ἈΡΘΥ 80} ἋΘΥ ΕΓ] ΟῚ ἀθὺ πιθηβ6ἢ- 
ΠΟμΘη ΤΠμνο]Κοπητη θη 610, ὑγθ]ομ6 ἀατοῖ βοῖπθ ὙΥ Ομ] παύθη ἀπὰ 
γογάϊθηβῦθ ππὰ 616 Μομβοι μοῦ ποῦ δαΐσθῃοθθη τπογάθη Κοπηΐθ 
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(υῈ!]. ὅ406 Η.).3) Τάτ ἀθη ὙΥΙἀθγυβίαμα 468. Ργοιμθίμθαβ Παὺ 
ἀ16 Μϑηβομοιὺ ἀθη Απδρύθαοῖ δαΐ 416 σαί ΑὈΒΙομῦ 465 ζθα8 
γΕΥΙΓΚύ; 65. Ὀ]οιὺ Ὀθὶπὶ αἰΐθη, Ρυοιπθῦμθαβ 061, ἀ61 ΠῸΓ 
ἀστοι {ΠὈο ρου θ τη α16 Βθομύθ ἀον (δίζον θη Μἅμπρθ]η (68 
Του ροβίθμοπαθι ΝΘ μβομθηρ Θβο]θο 65. πϑομ ἢ 6] 6 πη, σ]τα 
ἐὰν βοῖπθ ΑὉ Ομ παηρ ἀπ βοῖη {Ππγϑοιῦ Παγὺ σοφοῦ. [ΙοΥ 
ΘΙομύο μπαῦ οἴπ6 τη βΠΉ]10 6. Ὑ Υβίδ μἀθσβθ ἢ 6. ΘΙΠΘῚ Ὑγ61 Ὁ] ΟΠ 6 
ΟΘ Β]ββθομθ σοσθηϊ θογσθβίθ]ῦ: δα ΟῚ οἴη ϑϑιῦθ βύθῃῦ (6 Υ 
στοίβθ, σϑυγα! τσθ, τγϑιϊδββομαθθηάθ, [Πηγθολῦὺ τίϊοὶςΒ1 1 5]08 
βίγαΐθπαθ ἀπ 6 ῃγ6 ἀαγοι 1,614΄ (πάϑει μάϑος Ασ, 111) 
σΘθοπθ [ μοῦ ἀ6γΥ ὙΥο]ῦ, ἄθββθὰ Ααρο δὰ ἀἃ5 ΑἸ] ΘΙη 6 1η6, 
ποὺ δῇ ἀὰ5 Επηχοὶπθ σουϊομίθὺ δῦ; δῦ ον ἀπμάθγθη ϑθιὺθ 
ἀδυ Ἰϑι ἀθηβο μι ]1ο 1.6, 1ῃ ὑπ ΒΟ ΠΥ 56] ὑδύρ ἢ}Π1ρ κοῦ ἀπα δα[85- 
Ἰοβιρ τοιῦ 510} ἀθθυμθροπθ, πο ψ1}Π|ι γ Πο μοῦ Νοιραπρ Οαΐθβ 
ὑπαθπάθ, ἀαγο 5θῖπθ ΥΥ ΟὨ]Ππαύθη φυσᾶν [2160 6 θυ Π ΘΠ 6, ΔΌΘΥ 
πϊοηῦ ἀθὰ ΠΟΠ θη δ᾽ ουβίαμα Ὀθγ]θαΙσθμθ Ῥυομιθύπθαβ. δὸ σῖτα 
Ῥγοτιπθύμθαβ 61 ὑταρΊΒοΠου ΟΠαγαἰκύθυ, 46 ἀατοἢ 561πη6 Νίθηβοῃθη- 
11606, βθῖὶπθ Τπαίθη ἀπά ἄθη ϑἰαυϊεσηαῦ βϑῖπθθ 0] 40 η5. οΥΟίβ 
ὉΠῸ ΘΥ̓ΠΔΌΘΗ δῦ ὑπα ὉΠΒ6Ι ᾿πίθυθϑβθ ὑπ πΠΒΘΥΘ ΘΥΠραύ 16 
ἴῃ ΑΠΒΡΥΘΘΟΙ ΠΪΤηΠηῦ, ΔΌΘΙ 1Π]Ὸ]ρ6 ἀΟΥΓ ἘΠ ΒΘΙ ΠΟΘΙ ΒΘΙΠ6Β 
ΘύγΘ ΌΘη5. ὑπαὶ ἀ6Υ ΜΙ Β]οϑισ]ςοιῦ βθῖπθθ ΤΉ ΠΠ5. βομα!αἱσ ᾿δῦ ἀπα 
ΒΟΒΌ]ΠΙΡ γα, -- [λον ΠΙο θυ παῦὺ 65. νϑυβίδπάθη, 416 Εἶπι- 
Ρῦσαπρ ἀ65 Ῥσυοιηθύμθιβ 1) πιθιϑίθυ Παἴνου Ὑν 6186. ἀδυΖιβύθ]! ]6η. 
ΘΘΙηΠ8 πα ΒΟ μϑαου δίαπα Ἃ6ΥΓ ΟἸαα 6 8ηῃ ἀ16 ΥΥ̓ΔΕγ Ποῦ πα (6- 
το ρ κοῦ ἀθ5 ζθα8. ΘΌΘΠ50 [ϑϑῦ ψῖ8 ἴῃτη 5] δύ; πιομὺ ἐδαβοῃθῃ 
Ὑ7111 πα ΚΠ ΘΓ 561η6 Ζ.Βο ΠΟΥ ἀδααγοῃ, ἀδ|5 οὐ Ὧ85 Πιθομὺ 
ἀθ5 Ζθυβ ἴθ ἄθῃ ἨΗϊπίουστυυπα ἰγθίθῃ δ 5ῦ, βοπάθυῃ ΕῚ α16 ἀτᾶ- 
μη ϑ ΒΟ Εἰ ὑνοΚ] απο 1Ἰπ θ  ΘΒΒΊ ΥΘ ἢ πΠᾺ 1] ΡΠ Πρ γϑυβθύζθῃ. 
πα ἀοο} δῦ 416 Τααβομαηρ [κε πβ.] 6 1561. σουθο υου σὺ; ἀθ πῃ 
θἴπθ Βηηρόταπρ σθσθῃ 616 οὐὐν]οη6. ΥΥ ΘΙ ΓθοΊθυιρ ΚΑΠῚ ΠῸΓ 
φαΐ Κι αὐ ζβι οι ρ κοῦ Ὀθυαμθη. ΚΟΥ Ζβι ἢ ρκοὶῦ ᾿ἰϑὺ 68, ΘΠ 68 
ΒοΠοιηΐ, Ζθι5 Πᾶ556 τι πὰ π6146 485 Μϑηβο θη  βο] οὐ, 60, 46. 
ΒΘΙΠΘη ΟΠ ἩΘΥΆΚ]65 Βοη]οῖκύ, ἀαπηῦ οὐ ἄθη ΜΘ βοθθη οἷη Ἠθ] Του 
581; ΚυγΖβι Πρ κοῦ δ 8ὺ 16 ΒΘΠΔΠπα]αηρ' ἄθι [Ὸ 415 φυϑιβδηηθ 
ὙΥΠΠΚῦν ουβομ θη θη. 

16. Ῥβυοο]ορίβοιθ πη ] οἰ] ὰηρ ἀοΥ Τπιρόγαπρ, ὑπαὶ ἀ61 
ὑγαρΊβομθη οι] ἃ τγῖγ πἰοηῦ ἀατο ἢ 66] θητη Δ] 6υθὶ, ΒΟΠ θυ [1 

Ὦ ΒΟΉ. Βομποίαθν (6 ὺ Ῥγοιηθύμθιβ 48 Αβοῃγοβ. Πυϊβυτρ 1889) 
τηθϊηΐ, Ζθυβ ἢ Ὸ6 α16 Μοηβομμοῖῦ πἰομῦ γϑυθ!] σοι, σσο]. 6: αἴθ Ν ουίθ1]6 
Θἴπθυ δόμογθῃ Καϊδαν ᾿ππθη γουθηύμα! θη τ] 6, Μγ61} 41656. ποῦ ΠῚ ΠΥ 
2 ἸΠΉΘΥΓΘ ΠῚ ΕὙΪΘάΘη ἀπά πΔΏγθα ΟἸοϊτα {πτθ. ΕΒ Ἰορθ ἀΐθβοιῃ Β]8η6 
ἀθ8 Ζθιιβ θίπθ ἈμΉ]1ΟΠ6. Ὑουβίθ]] ηρ Ζαργυπᾶθ, τ16 816 Πουββθαι γοὸ ΑΘΓ 
ΚΟΥ 418. δἷποὺ ΑὈΚΘΩν νοῦ ἄθγ Ναίαν μαὐζθ. Ὀῖοβοι Μοϊππηρ ψὶᾶθυ- 
ΒΡΥΙΘΟΏΘη 16. ΚΙαγοι ουΐθ ἀιστώσας γένος τὸ πᾶν ἔχρῃζεν ἄλλο φιτῦσαι 
νέον 232, 
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ΔΉ ΚΟΥ ν οῖβθ ἀασοῃ δαίδογα Τ᾽ αύβαομθη, ἀσγο α16 ὈΘΒΟΠ 66 
ΒΘβομα θη δῦ ἀθὺ δαϊγθίθη θη ῬΘΥΒΟΠΘἢ. ΖῈΓ ΑΠπβομδαῦπρ' σ6- 
Ὀγαομύ. [}186 1ππθγ6 ΟἋσθηη ὑβϑυμπημηθπρ Οἴἴδηθαγῦ 510} ἴῃ ΟΘΥ 
Αὐτὸ απ δριβθ, στψῖθ Ῥυοιηθίμθαβ γῸὺ} 561 Π6η} (ἀΘ ΘΙ Π] 1556 
Βρυιομΐ, 116 οἱ 561π6 Ποίπυπρ δ} Πουηίρσαπηρ 465 ζθαβ δ88- 
αἀὐϊοκὺ (1ΟΥ, 186, 520, 151, 907). [λαγ1η Ποὺ 416 ἀγδιηδ 5016 
Ηδπαϊαησ ἀπά Βονθσαηρ. -- 16 πηρύσαησ ἰδὺ α16 Ηδπηή- 
Ἰὰπρ᾽ ὉΠΒΟΥΘΙ ΤΎαρόα]6. ΕΠηΘ6 χύγθοῖ- ἀπα Ζ16]]οθ6 Ηδηα]ῃηρ; 
ΔΌΘΙ ᾿ἰδὺ Κϑῖπθ ἀγϑηιαύβοηθ Ηδπαϊαπρ: οἷπθ ἘΠπηρογαηρ ΟἾΠΘ 
1ππούθη δ], 6ἷη Ὀ]οίβοβ Ἡδάθυη Ομη6 Αὐββιοηὺ δαΐ ᾿τρϑπά 
Θίηθη Τυγ Ὁ] οὐ θοκῦ Ἰκθῖηθ ραπηπηρ ἀπ δύ σούδᾶθ ἔτ θη 
σοὐἑοβ ἀγο ρθη. ἀαβοΠμΔΘΙ 61 η Μ]ΔΘΥΠΘΟΥ ΑἸ Ό]1Ο. [1686 
ἔν αἴθ ἀγδηηαῦβομθ Ηδπάϊαηρ υγθβθῃῦΠοπθ ραππσῃρ Παὺ 
Ἀρβοθγ]ο5. ἔν ἄθη 5 ο βϑίπου Ττυαρσῦάϊθ ἀἄστοῃ 416 Ηργθϑί- 
φθηθησ δἰηθ5 ΜΙ γίμυθ σθυομηθη, ἋΘΥ ὉὈΓΒΡΥΪΠΡΊΟ. τηἱῦ (ΘΓ 
Ῥιομιθι μθαββᾶρσδ 1ῃ ΚΘΙΠΘΥ Ὑ  ΥθΙπἀπηρ βίαπα. ἘΠ᾿ Ὀοπαύσίθ 416 
Ὅ61 Ῥιμᾶδν ᾿ϑύμιη. ΠῚ 60. ποῦ 1η 1Π181 ἃ] θσθη (ἀὐθϑύα!ῦ σου- 
Ἰθσθηάθ ὅασο, ΤΊ Θι.158. πᾶ 6, 415 Ζθι8 απ Ῥοβϑιάοι ἀπὶ ΤΉ 6.15 
ἔγϑιύθη, ἄθῃ Πιαύβομ!αίβ 465. ΟΠ] νου καπαρυ, ἀαίβ 416 
Μροοιθβοδυθη Θ᾽ πθη ΘΟ ΘΟ γΘ 50116, ἀ6Υ τη ϑο ΠΟ 6 7 8.15. 561 
Ὑαῦου βθῖηπ ὑπ, 0 ηΠ ζθι5 ΟΟΘΥ ῬΟΒΘΙΟΠ 5100} τὺ 1Π1 γοΥ- 
ὈΙΠη486, οἷπθ γα βομνιησθη σγογάθ σου! ΠΟ ῸΥ 815. ΥΥ̓ οὐζου- 
βίσϑ ἢ! πᾷ Πιθιζϑοῖς (το]. σὰ 924). Αδβοηγ]οβ [1οἷ5 α16 Βε- 
Φθμθηρ ἀ6Γ ϑαρθ δα Ῥοβθιάοπ [Ὁ116η, Ἰορίθ 416 Καπαθ 1816. 
ΞΟΠ ΟΚΒ 5 θϑυϊπησηαησ, συ] 6 η6 ἀἋΟΥ ΟΠ] οἸκβα  βσούυη ΓΠΘΠ115 Ζὰ- 
Κοιημηΐ, ἄθηι Ῥγοιηθῦμθαβ Ὀ615) πὰ τηϑοθΐθ σὰ ἀ6η1 ζνγθοκθ 
ἄθη ϑομη ἀθι ΚΊγίηθηθ Ζαμ ΟΠ Π6 ἄον ΤΠ 6η115. 5) 16 απάθ 
α168565 (8 16] 155685 -- ΘΠ) Ὑ788 ὈΓΒΡΥ ΠΘΊΙΟΗ σο] ρθη ΠΘΙ}]10 6 
ΟΠ ραγαπρ πα, πιαίβίθ [1 θη ἀγα πη βομθη ΟΘὈΌγϑο ἢ}. 818 
ΔΌΒΙΘΒ ΠΟὮ σαν οἸκσα] θη 68 ΘΠ 6] 115 σϑαθαΐοὺ νγθυάθῃ --- μθ6- 
παὐχία ἀθὺ ΠΙΟου 15 Η 606] ἀθι ἀγαπιδβομθη Εἰ] ΚΙ ὰπρ,, 
ἀοΥ Τογύροβθύχίθη ΕΘ ἀβομαῖρ ἀπ ἀθὺ 6 μα] Οῃθη Ὑ Υβομπαηρ. 
[)ὰ5 ΟΠ θΙ 15 σψαΐβίθ σὺ ΘΙΠ61 (Οθίδῃσ, σγθὶοπθ 416 Ἠρυ- 
Βομαῦ ἀθ5. ζθὰβ Ὀθαγομθ. [2}160586 Οδίδῃν πιὰ 8 ̓ πσθὴ ΟΥαμα 
ΠᾶΡθη, πα χυαῦ Ὀ6Ὶ ἄθπὶ ΟἸδαθθη ἃἂπ 416 οσιρο Ηθγυβομαῖ 
ἀθ5. Ζθιβ δἴπθῃ ΟΥαμα, ὑγϑ] ΟΠ Ὁ ΠῸΥ γου θορ θη ἀθ Οο]ππρ' 
παῦ ὑπαὶ χυϊούχὺ 510}: 415 πιομ θ᾽ Πουδαβϑίθ!]ῦ, 5ὸ ἀαίθ 416 (8- 
ἴἉΠ: 56] 08ὺ Ὀθἀθααηρθ]05. Μἱρα. ΕἾ ΒΟ] μον αταμα Ποῦ 5168 
ἄδθιι ΠΙΟμΐου ἴῃ ἄθπι ΥΥΙἀοΥϑύγοιῦ ἀοὺ ῬΗΙο θη Ὁ61 ἄθη ὕαινα 

ἘΝ ἘΠ ΗΙ 18, ὅ, 2 ἔνιοι (ἀ. 1. ἈβοΒυ]οΒὴ) δέ φασι, Διὸς ὁρμῶν- 
τος ἐπὶ τὴν ταύτης (Θέτιδος) συνουσίαν εἰρηκέναι Προμηϑέα τὸν ἐκ 
ταύτης αὐτῷ γεννηθέντα οὐρανοῦ δυναστεύσειν. 

ἘΦ) Ὁ]. γουθιμάσηρ ον Ο6. ἀπ ἄθι ΤΊ ΘΠ118 Ζὰ ΘΙΠΘΥ ΘΙ ησίρ 6 αοίί- 
μποιὺ Θ6- ΤΉΘιῖβ (σὰ 210) σοβίαθοῦ Ἰοϊομῦ, θὰ Τιτὰν Προμηϑεύς σὰπι 
Ομ ἀοΥ Τ Πθυηῖβ σὰ τηϑόμθη, ἀὰ α16 ΤΊξαποι 815 βὅμπο ἀν Θὕδ βα]ύθη. 
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65 Κγοποβ. [)61 δύασζ ἀν γόμθη Ναίαγρανγα!ῦ ἀατο ἀ16 Ηθυυ- 
Βομα ἡ ἀ6γ ΠΤ 6]Πσθὴχ τᾶν ἀστοὶ 45 ΥΥ οἰ σοβϑὺζ θθϑυϊηηῦ; 6] 
ἄθηι Καιρίθ σθρθὴ ἀ16 ΤΊ θαπθη Παΐθθ θα5 45 πόπογο ᾿Πιθοὺ, 
πα ΠΠΘμη15, 416 Ν᾽ ουἐγθύθυ!η ἢ ΘΠ ΘΥ Θαύσαμηο, πα ουγισου ΥΥ 6] ὑ- 
οΥάπαηρ,, βίαηα ααΐ ΒΘΙΠΘΥ 616. 415 δ οἰὑγσθηὺ δύ [16 θα 5 
Ὀ6Ὶ ἄου ΝΙθάθυ ψουίαπο ἀογ ΤΙ απ θηρθυγαὶῦ 416 πὔπογ ῬΠηιομῦὺ; 
ἴῃ ῬΘΙΒΟμ]ΙΟΠοΥ ΟΥ̓́ΘΙΒΘ ΔΌΘΥ γου]θύχίθ ζθαβ 416 Ριθίδῦ, ἀὰ 65 
ἀογ Ναΐο νὰν, ἄθη θυ ον] ῦ δηΐπθη πτηαίδίθ, ἀπὰ α16 
Ριοίδὺ σϑῦθη 416 Τυ] θυ γᾶν 6᾽πΠ6 Ἃ61 Π61]Π1ρβίθη ᾿ὐαίζα 9561), 
Τὰν ἀούθη Βοοθδομύαπρ' 416 ΒΥ θη δα ἀἃ5 βουσβδηιδίθ 80 }- 
ἰθη. Ὁ Απ α16 ψεοιϊθύσαπρ (61 ΡΙούδὺ ΟΥΠπΘ᾽ ἢ 416 Τὐυ]η 6 
᾿παϊη. 041 υὐἱὖ ἄθῃ Ὑγουίθη: ,61 858] υβὺ (4θ5) παὺ ββθίπθῃ αἰ θη 
γαΐον Κύοποβ ἴῃ Π65βθ]η ρϑίοσὺς, 5οὸ παίνοίθ. 8ῃη ζθιβ οἷ πθ 
ΞΟΠ], 416 οΓ ἄθη ΜοΙτθη ὑπὰ Ε]ηγ θη βοπα]ἀθία (5. 516 
τ Αμμηθκ. απ 910}, απ 81165. Βομα]αῖρα τχα!β απίοτ- 
ΘΌΠθη. [το ἀ1686 Ομ τᾶν ἃ150 416 Οθίδῃν Ὀϑουπαοῦ, 
Ὑγ6 10 Π6 ἀθὺ Ἠθυυβομ δῖ ἀθ5. ἄθαβ ἀγο ῦθ: ΔΌΡΥ {1656 ΘΟ α] 4 τᾶ ῦ 
1π ΠΟ Πόμποιοι Ὑβιβθ οἷπθ {πόμα 415 α16 οι α] ἃ 465 
Οτοβδίθ θῦθη 465 Μαυϊῥουποσυθβ, ἀπ 516 νυν] θοῦ 5 ΠΠ 081, 
ἄθηῃ , Β΄ 65561η. ΚαΠη τπιδη ᾿ὅβοη:; ἀαῇ οἹοοῦ 65. Ἠθι]αηρ παπᾶ 
σδ] ΤΠ ΠΟ Πμ65 ΜΙ 61] ἀθν Βοίγθιππρ οηὐρορηθῦ ΑΡρο]]οη ἤθη 
Ἐχηγθη ἔπαμη. 045. Ζθαβ παὺ α16 Βαπάθ σα βὺ, μαὺ 510}} τητῦ 
ΚαΥΌΠΟΒ. γνϑυβοπμηῦ πα 50 1646 οῆθη (61 Ομ] γσοη 510} ρ6- 
ΠΟΙΊΠΘη. 61] 561161 ἰζυγΖϑΙ ἢ ρθη Θαν ΘΙ] ππρ Παὺ ἃ ΠΙΘΥ 
γ]Θ 461 ῬΙΟμΙθίμθ5. οἷηθ Ζ61ὺ ἰδηρ ἄθη ΟΠ 61 ἔϊη 5106: δι ἢ 
ΒΙΘΥῚΠ τπ|5. 61 510). 81 Εἰ ηΠ46. Θ᾽ Π65 ΒΘΒΒΟΥ ἢ ὈΘ]ΘΠΥΘΠ [Ά556η. -- 
Μαὴ παὺ θη ζνθοϊς ἀΠΒουο ΤυαρΌ 16. 1Π 6ΙΠ6} ΕΠηὐν ]ΟΚ] Πρ’ 
απ Τιϑαύογαπρ 465 ζθιβ ἤπάθη συ] ]θη (Π 155, Οδ587), ἴῃ 
ΘΙΠΘΥ Αὐΐπμθῦσαπηρ ἀ65 δρθηβαῦζοθ ΒΟ θη. ζθα5 ὑπ ΜΟΙγἃ 
(τΩ]. 81 1.) ἀπὰ οἰποὺ Ν᾽ θυ  ] Κοππππηρ 465 Ζθαβ ἀαγ0}} ογ- 
ΘΙ ΠΙ σ᾽ τηϊῦ ἀοΥ Μοῖγα, ἀπ [ἢ ὈΘΟΥΠ ἀο᾽ σι θη ΥΥ οἱ σι βθῦύζο, 
(Κθοῖκ) οὐθι 1 δἰπθι {Ππινγαπα]απρ 468 Ζθι5 τη (ον 6158, 4 [8, 
᾿πάθηη ζθα8 τοῦ ἄθη) ϑομπθ ον ΤΊ Θηη15, 465 Π τρδβθῦζθβ, ΖΠῚ 
γεγίγαρ, Κοιητηῦ, 510} αἀἸθβθ5 (ὑθβϑίζ 59] ϑὺ πὴὺ ἴῃ πὶ νϑγοϊηϊρὺ 
τη 850 Ζθι18 ἃ18 ΘΙΠΘΠῚ ἘΠΥΘΙΘΠὑνγΟΥ ΠΟ θη ὙΥ̓ΘΙ ΠΟΥ, ἀοΥ 
ἀαγοῃ ουγα]ὺ χὰ: Ηθυυβομαῖ οϑδηρὺ 15, δἷπ θυ θυσίροη ΜΟΙ 
Καπαῖροῦ ἀπ Π80}} ἀ6Υ 5100Π|0Π 6 ΟΥ̓ ἀπ πρ' ΥΘΡΊΘΥΘΠΑ͂ΘΥ τ β 567, 
Θϑυθοῃθου πἀπα Ἰἰκθηθν (Δ 4685. ΟὐαυΖθβ Τη6Π 1 ἀπ θυ] 6 ἢ 461 
Πρηκου ἀθι Ὑγο]ὺ πιγὰ (ΥΥ 6] οἸτθυ). Αϑὺ ἀ16 Εἰηὐν]οἸτ] ηρ 468 
ὅθι 1ϑῦ πὰ ΟΠ οῖ; 416 ΜΙ ΦΔο αμρ' βϑίπθι Ηυυβομδν ππα 56 1ΠῸ 
γΘΥΒΌΠ]Π ΟΠ Θ 6 Οὐ σηπηαπρ᾿ δῦ π] οὐ ἀ6ὺ ΕΠ 0] ἀ6γ ἀγαιπα ]βοηθη 
Ἡδμα]θηρ, βομάθγῃ ΠἸορὺ Δα βου μα} ἀθ85. Πυαμηᾶβ; 485] ηῖρο, 

Ἔ) ὙρῚ. ΒΈΡΡΙ. 101 τὸ γὰρ τεκόντων σέβας τρίτον τόδ᾽ ἐν ϑεσμίοις 
“Ἰίκας γέγραπται μεγιστοτίμου. 

Ἀβοησυσοβ, Ῥγοιηθύμοαβ. ὃ. Απῆ. Ω 
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ὙΓΔΒ 281) 61} ΖΘ: ΘΠ6η (6. ΕἸ θΙαηρ Ζυ ]Βομθη Ζθαβ ἀπὰ 
Ἃ6Υ Μοῖτα φϑμῃαϊξθη Παῦ, θηὐῃϑ]Ὁ μἸοῃβ γι ο αἷβ ἄθη ὙΥ]άοΥ- 
βῦγθιῦ ΘΙΠΘΥ ΠόμΘυθ πα ΘΙΠΘ ΙΓ ΠΙΘάθΥθη ΡΗΪϊομῦ: Ἃ6Υ ΞΟ Π6Ιπ 
ΘΙΠΘΙ ΘΟΠῸΪα (65 ζθαβ ἰδὺ ἀθὴὶ ΠΙΟμ οΥ Ὁκοπουβομ 65 ΜΙ 6] 
ὉΠ αἰοηῦ 1ῃπΔ σούαάθ, ὑπ βαιηὺ Ῥγοιηθίμθαβ 4116 Υ̓ο]ῦ Ζὰ 
ἈΡΘΥΖθασθη, ἀαἱβ ζθὰ8 νῸὺπ ΑΠὈΘΟΊΠΠ Α6Υ τγθῖβθ ὑπαὶ σογθοΐθ, 
ὙΘΏΠ ΔΌΘΙ βγθηρθ ππα σθυγα] σα ΥΥ ΘΙ ΘΥΎΒΟΠΘΙ θυ θη ᾿βδύ; 
Κοπηΐίθ ἀοοὴ ἃθποῃ ἋΟΥ ἵτγοιησηθ [ΙΟμὔῸΥ πηι ρΊ] ἢ οἸδα ΘΗ, 
ἀαΐβ ΟΥ̓ πιδομβίθ οὐδ ζαθυβῦ 61η ΠΟΙ] ΚΟΙΏΤΊΘΠ65. ΥΥ̓ ΘΒ σ8- 
Ὑγ686) ὑπαὰ οὐδ ἀαγ0}} ᾿γσθπανθίομθ ΕΠ ΙΓ Καπρο (6. ρ6- 
τϑομίθ πὰ σπγθ186 ΥΥ οἰἐγορθηῦ σθυγοσάθη 8561} ΥὙΥ̓Οἢ] 5᾽πα σοῃ 
ἄφθῃ Οέξουηι 416 61 Π6 ΠῚ ὙΟΪ]Ἰ ΚΟΙΏΙΊΘΠΘΥ 815 616 πάθῃ; ἈΌΘΥ 18 
Ὑουβίθι ]πρ γ0Π ΘΙΠΘΙ ομα]6 πα ΕΥΖΙΘμπηρ 465 8 ἀ6Υ ΘρΙῦΖθ 
βΒύθῃθπ θη Οοἰΐοβ Κῶμμ 65 ποῦ σοῦθη. [}186 σϑηζθ ἀγδηδ- 
βομθ Επυσπιοκιαηρ παὺ ᾿ἤγτοη δροπβίαπα ὑπα 1Πγ Ζ16] ἃπ (61 
ΟΒδγα κίον 465 Ῥγοιπθίμθαβ: 8Π 1ῃπὶ ψἃ σοζοισύ, ἀδίβ 1646 
Ἐπηρόγαηρ σθρθη θα δἷπ6 θυ ΚΟΠΠΙΠρ ΒΘΙΠΘῚ 6 Ί5Βθη ΑὈ- 
ΒΙΟΠΐθη 8861, ἀαίβ ἸθρΊομθ ϑομα]4, ἀ16. τηᾶπ 1ῃπὶ ἃ ΠαΙομΐθ ἀπά 
ἀηρϑαϊομίοῦ μα 06, δα! ΚαγΖϑι μέσου ἀπα ὈΟβυγ σοῦ Βοαχίθι απρ' 
Ῥϑύαἢθ, ἀαἰβ ἀπο ἀ6. γϑυ]οοκθπαβῦθ ὑπαὶ σευ γοπα βία ΟΠ ΘΙ 
ἀ65 Πἰρομῃύθβ ἀν Βπηρόγαπρ ἃ15 Τσαρ τππὰ Τϑαβομαπρ 5160} 
᾿θυϑαββίθ]θ, Κυὺζς ἀδ[8 γοὰ ζθα8β σο]ῦθ, σψὰβ 416 Του 465 
Πάπδοβ, 416 ΝΘΟΒ ΚΟΙΊΠΊ6η ΘΓ ἴο, γοη 1Π πὶ 5 ΠΟ 6 ΘΌΡΡΙ. 86 Εἰ: 
» 0.865. θυ Τυδομύθη δῦ ποῦ θοῦ δὰ ουΐαββθη. [6 ηπ ἀπηΚ6] 
ΖΘ 65. ἀΔ}1η πα βομαζέξαπατη "]1}ῦὺ 416 Ρίααθ 5θίπου (ἀθαδη θη, 
ὈΠΖΌΡἝ ΠΡΊΝ ἄθηι [ΟΥβομοπάθη ΒΚ. ϑιοπον {Ἀ}}Ὁ ἀπὰ πϊομὺ 
δαΐ ἀθη ΗὔοκΚθη, ψψᾶβ 'πὶ ΗἨαυρίθ 4685 ζθιβ Ζὰγ Υ ΟἹ] πἀπηρ' σ ΥΘΙ. 
ΑἸ]οσνγθοθ ἰγῶθῃ, 0 ἢ 1Π ἀοΥ [πο] μοῦ σοῦ Νδοιὺ ἀπα [μ61α, 
Ἰδού οὐ Π6}} ἄἀθὴ βίθυ Ὁ ΠΟ Πθη (Θβο]θοπίθση. Εἰ βυϊγχί 
ἈΪΠΔῸ γοπὶ Τ τ θα ᾿ῃτοῦ Ηοπαπσθη 416 ἔγονθίπάθη ΜΙ θηΒΟΠ6Η, 
Οπθ ψὰ αδναὶϊῦ ἀπα Καιμηρῖ στὰ υἴβίθη:; 81165 σου οπ6 ΤΉ απ 
1δῦ τη 6105: ποὺ οὔθ ἐπγοπθηα τηϑοῃῦ 65.485. ΙΠΠΘη βοΐοσὺ 
ΖῸΥ ΤΠΗδύ, Οἤπ6 Ζὰ γϑυ]α556 5 46 συγ πύθῃ ϑἸύζ. 

Π1θ56 1άθ6 μαὺ ἀδὺ ΠΙΟΠΘΥ Ἰῃ χυγ6 1] υϑυθαπἄθηθη ὨΥΘΏΙΘῊ 
ἀυγοῃ σοί σύ, θὰ Προμηϑεὺς δεσμώτης ἀπὰ Προμηϑεὺς λυό- 
μενος. [)6Γ ϑαϊβουθη ζθυρηθ86 ἀαἴν, ἀα5 ἀν Πρ. λυόμενος 
ὉΠ πη 6 1081 δα ἀθη σοϑίθββοι θη [ο] σῖθ, πϑᾷτη!10ἢ ἀθυ Βοιμθυ Κα ησθ 
ἀ65 οβοϊαβίθη χὰ 11 οὔπω μοι λυϑῆναι μεμοίραται. ἐν 
γὰρ τῷ ἕξῆς δράματι λύεται ὃ παρεμφαίνει Αἰσχύλος ὑπὰ 2ὰ 
022 τῷ ἕξῆς δράματι φυλάττει τοὺς λόγους. Κόππθπ Ψ: 
Ἰϑιομὺ οηὐγαίθη, σγὸ ᾿ππογθ ατΐηαθ 7166 η ἀν οι ἴ6] ἀαΒΒΟ ἢ 16 [586ῃ. 
ΕΒ ἔγαρσὺ 510} παν, ψ6] 0165 48 αγιΐθ ϑύϊοκ ἀν ΥΠ]ΟΡΙΘ ρ6- 
γΘΒ6η ἰδέ. [985 δ᾽ρῃαθρθύϊμβοηθ Ὑ ϑυΖθιοη15 ἀον ΑΒΟΠΥ ]ΘΊΒΟΠ ΘΝ 
Ὀγϑίηθη ἴῃ ἄον Μοαϊοθίβομθη Ηδηά βου χΆ}}} δα: Προμη- 
ϑεὺς δεσμώτης Προμηϑεὺς πυρφόρος Προμηϑεὺς λυόμενος. 
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Μὰη νυὔγαθ πιομὺ φυγθιίθ]η, αἀαΓβ ἀαηηὺ 616 ἄγοι δύΐοκθο ἀθν 
Ῥχγοπιθυ μθαβίυ]Ο0 16 ἈΠΡΘΟΘΌΘΙ 5616Π, 6 Πη ΜΓ ΠΙΟηὐ τ ἀ[βέθῃ, 
ἀαίβ χὰ ἀδν ΤΎΠΟΙ Φινεὺς Πέρσαι Γλαῦκος 485 δεαίγτγαγδιηηδ, 
Προμηϑεύς σομότντυ Ππαᾶῦ, ἃιι8. ὑγϑίοιιθη σοὶ Βυπομβίϊζοκο (200 
πα 201) οΥμα] θη 51π6: 

λινᾶ δὲ πίσσα κὠμολίνου μακροὶ τόνοι 
τράγος γένειον ὧρα πενϑήσεις σύ γε. 

Νὰπ 8. σψιτα Ρ61 Ρο]]ὰχ 1Χ 156 ἀπὰ Χ 64 οἷα Προμηϑεὺς 
πυρχαξύς οὐ Πα. [)ὰ ἀθν 116] πυρκαεύς σλη27 ρδββθηᾷ ᾿ϑὺ 
ἔϊν ἀ85 ϑαύυγαγδμηδ, 1π νυ Ι ἤθη 6 ϑαύγυ Ζὰ ἀθπὶ Δηρ ΘΖ πθἴθη 
ΒΘΌΘΥΟΠΘη. ἴῃ ἰγθυάισου {Πθυγαβοπαπσ ΠΟΥΡΘΙ ΘΙ], ὑΠΔ 65. Ζὰ 
Ἰπὔάββθ ὑπαὶ Ζὰ ὈΠΙΔΥΙΠΘΠ, ὑπ 5100}. ἀΔ061 ἄθη Βατὺ γνϑυβοηρσὺ 
(Ρμΐ. Μου. ρ. 86 ΒΕ), 80 δῦ Κοῖῃ αυὰπα γουμδηάθη (μ8 0} ἀδΥ 
γευτηαΐαπρ γοη (ὐαπίου που. ἰοὺ. ὙΠ 21, νρὶ]. (δβδαθομπαβ ἀὸ 
βαῦγι. ΟὙΔΘΟΟΥΙΙΙ ΡΟΘΒῚ Ρ. 1217), θη 1108] πυρκαξύς ἨῸΤ 815 
οἷπθ ἃπάθύθ ΒθζΖθιοῃπαπρ [ πυρφόρος ἀπὰ ἀᾶγαπι ἄθη {70. 
πυρφόρος 815 ϑαῦγγβριθὶ ΔηΖαΠΘΏΙηθη. δ ΙΘΙ ΠΠ ἢ δύ Προμη- 
ϑεὺς πυρφόρος (ἀοΥ Νάπιθ 465 αὐθβομθη ἸΚαἱῤαγροῦ!θ5) 818. (6. 
ὈΤΒΡΥ ἀπ σ]Ιο 6 ΤΊ6] οἰποὺ Τυασόα]6 χὰ Ὀοίγδοῃῦθη, ὑγθ] ΠΟΥ 
ἀ16886 σοῃ ἄθιι 11ρ. δεσμώτης πὰ λυόμενος υπὐθγβομιθά, τ σθπὰ 
πυρκαεύς 815 Θ'ηΠ6. γ0η ΑἸΘ Χμ σἸ ΠΙΒΟ 6 ΟὙἈΠΊ18 {1 ΚΘ ΥΠ 
Βουγμγθπθ ΘΖ παπηρ 65 ὈΤΒΡΥΠΟΊΙΟΝ 50] ΘΟ ἢ 1π 
Προμηϑεύς σοπαππύθηῃ ϑαύγταγδηηδβ Ζὰ φο]ίθη Παὺ, σο- 
τηδ οὐ, τα] ἐἀ5 ϑαύγγαγαμηα, γ 0 θη σ᾽ πδτηϊσοη Τ γὰρ 161 
2ὰ τππίθυβομθιαθη. ) [}168 ψιγὰ Ὀοδίδυισί ἀσγοι ἀ6πη. [Ππιβίαπα, 
ἀθῃ ᾿πᾶπ πο Οἤπθ νγθιΐοσο δὰ Βθομπηπηρ 465 Ζι81]8 
Ὀσηροη ἰατΐ, ἀαΙβΒ ψὰβ δαβάγ ΟΚ]Π10 ἢ 85 ἄθπι Προμηϑεὺς 
πυρκχαξύς οΟἸἰὐϊοτῦὺ τπιτὰ (485 γΟ ΠῚ. ἈΠροσθῦοπθ ἔν. 200), δαρθη- 
ΒΟ ΘΙ ΠΟ. οἴπθη ϑαύγγαάγαμημα ἀπρθηῦγυ, ἀασθσθη 616 οἼΘΙΟἢ 
ὨΔΟΠΠΘΥ δηζα Πγοπάθη ΝΟΠΣΙΟμΐθη. ὌΡΕΙ ἄθῃ Π|ρομηϑεὺς 
πυρφόρος δὰ οἷηθ Τγαρόαϊθ ΠΙΠθῖβθη. γθηη 8180 616 
Ργοιηθυπθαβίγ]ορῚθ ἃὰ8. ἤθη ἀγθὶ δύΐοκθη 70. δεσμώτης. Πρ. 
λυόμενος. Πρ. πυρφόρος Ὀθδίαμαθηῃ Παύ, 50 ἔτασὺ 510 ΘΙ θυ, 
Οὐ ἀδΥ Π|00. πυρφόρος 488 Απἴαπρβ- οὐθγ 45 Ἐϊη  ϑὑϊίοὶς (6. 
ΤΥΠΟΡῚΘ σοὺ πα. [)85 διβίθβσθ ππηπὶῦ τη8η (5 ΥΥ 6]ο Κου) 
Θθυγ ΠΠ]10ἢ. 8 ἀπα Ὀοἰγαοη τοὺ 815 ἀθη ΤΠ 8}]0 465 Πρ. πυρφόρος 
α16 [)αγβύθ]ὰπρ 465 ασύατῃ ΤΠ μΘ μαι, τνῖθ ἀοὺ δα 465 ΒΘ ΘΒ 
δῸ5. ἄθπι γα Καη ΜοΒγο]ο5. δαΐ [ϑιηποβ, ἀἄθυ Βθιθυθδθα 465 
Ηορμββίοβ, θ61 Οἴδοσο Το. ΠΤ 10 Ῥοπδηπὺ ᾿ἰδύ, 580 ἀδίβ 416 ἀγοὶ 
δύύοϊο ἀθν ΤΎΠΟΡΙΘ ἀον ΘΙ Π6 πδο Βομα]4, Βίταΐθ, δάμπθ νου- 

Ὁ) 16 Απβιομῦ, ἀδβ ἄθν Προμηϑεὺς πυρκαεύς γοι ἄθιη Προμηϑεὺς 
πυρφόρος ὙΘΥΒΟΒΊΘ΄ΘΗ πα ΘΥβίθυϑυ οἷη ϑαίνυβρίθὶ, Ἰθέζίθυθυ δῖηθ Τυασδαϊθ 
ΒΘ ΘΒΘΗ 861, παῦὺ βΒοῆοῃ Ἠριηβίθυμιιυβ φὰ ΡοΟΙ]ὰχ ΤΧ ο. 8 ἡ. 1140 δι8- 
ΒΘΒΡΥΟΟΒΘη. 

9 Ἔ 
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ἐὰγίθη. ΑἸ]θίη θἰππιαὶ Καπη τππᾶῃ 510, ψῖθ Ηδγίαπρ Αβοῃ. 
ὙΥ. ὙΠῚ 5. 88 Ροιμουκῦ, θυ δοπθαρ]αῦς ποὺ [πῃ] οἰποὺ 
ΒΟΙΟμΠΘη Ττυαρθα]θ γουβίθ]θη: ἀδηη Θηὐμδ}]} ὯΕΥ Προμηϑεὺς 
δεσμώτης Κοῖὶπθ Νογαιββθίζαησ,, Ὑἱϑ πηθ ἢν ἰδὲ ἀδιη ἀ16 Εἶχ- 
ῬοΟΒιύο πα 616 ΒΖ  ] απρ ἀ6Υ σουϑαβ]]Θσ ΘΠ 46η ΒΟσΘ θη πο ὕθη 
γῸη ἀ6᾽ Ατγί, ἀαίβ θη. γουῃθυρθηθηάθ [λα βύθ! ] ὰηρ αἀθΥ 56] 06 
Βερθθθηποιΐθη 815 ϑυπθύβομοθ [ππιδ ]]ΟΠΚοΙῦ ουβομθιπῦ; ΘΠ αΠ0 ἢ 
σοὺ ἀϊθ6 Νοίϊζ 468. ὅ6}0]. χὰ Ῥγοιη. 94 ἐν γὰρ τῷ πυρφόρῳ 
τρεῖς μυριάδας φησὶ δεδέσϑαι αὐτόν --- θη Τηδ πιοηῦ Ζὰ 
θη ὈΘα ΘΗ ΚΊΟΠ 6 Αὐδβιτα  γ10068] στο, τοὺ ΝΥ 6] οἴκου ἐν τῷ 
λυομένῳ 2 ἸΚΟΥΤΙΘΊΘΥΘΗ Οἷδ᾽ ταῦ Δ Πάθυθη α16 ΝΟῦΖ ἀ65 ϑομοὶ. 
δα Θη6 ὈΙΌΠαμρ 465. ζθι8 1ἢ ΘΓ ΒΌΤΠΙ δεδέσϑαι σὲ ἀρή 2 
ῬΘΖΊΘ θη. οὐον δεδέσθαι ἴῃ δεδήσεσθαι τὰ Ἀπαθγη 5) --- ποὺ 
ΠῸῚ ἄθη Βϑνθιβ, ααίβ 46ν Πρ. πυρφόρος ο'π6ὸ Τταρόαϊθ σ6- 
ὙΘΒΘΠ δύ, ἀἃ 1 ἄθη1 ϑείγγαταμια Ποομηϑεύς π80ῃ (6. ΟΌΘΠ 
ΘησΘρΘΌΘπθη {Π 6 1]16 θυ ηο 485 ΕἸ ΘΊΙΘΥ 818. Θ1Π6 Ὁ ηΖ ΗΘ ΚαπηΐΘ 
ΕΒΟΠΘΙπηρ', ἀθιηπθο ἀ6᾽ ΕΘαΘΥσαα 815 ΒΟΘΌΘΠ σΘΒΟΠΘΠΘΗ 
αἀδγσοβίβ!!ῦ ταῦ, βοπάθγη ᾿ϑ[5ὺ ἀπο} ἀθαν! ο ουκθηπθη, ἀαίβ 616 
Βεβίγαΐαπρ' 465 Ῥγοιημθύμθαβ θη [ηΠ1α]ὐ 465 ΠΟ. πυρφόρος γογϑιδ- 
σὺ πα ἀδΙ1η 815 οἷπθ Ταύβαομθ ἀοΥ νουραηρθηθοιῦ 61- 
σγϑμηὺ ταῦ. [)6ηΠη8 0} πλὰ[8 τη8η θη Προμηϑεὺς πυρφόρος 
415. 485. οι ]αβϑυζοις ἀν ΤΎΙΟΟΊΘ Ὀούγϑομέθη. 5) [ἢ ἀθιηβθ! θ6 
τηπ|5 ΡγομηθίΠθα5. 815 αὐθβομον Καἱ!ταυγρσούί, αἰ58 πυρφόρος ϑεὸς 
Τιτὰὼν Προμηϑεύς (ϑορι. Ο. Καὶ 50) ρσοίδιθσί σοσάθ 56]η, 
ὍΠῚ ἀδ5 ὕδηχθ Κᾶπῃ 1 ἀ6Υ ΕΠηβοίζιμρ ἀοΥ Προμήϑεια ἀπ 
465 ΕδΟΚοΙ οὐ] απΐθβ σθβο]ββθθη ΠΆΡΘΠ, ψγ16 ἀϊθ Ογθβϑίιθ τημῦ 
ον ΤΠπβοίζαπο 465 Καϊαβ ἀδγ Ππ]Θῃ]46η. 55) ὙΠ πΊββθῃ 

Ἔ) ΑἩ 48 οὐβύθυθ μα [.. ΘΟΒΠ]]6Ὺ Β]. ἢ. ἃ. θαγον. αγιηπδβ. ΓΧ 5, 148, 
δ ἀδ8 1οἰχίοσθ Ηδγίαηρ σοαδομῦ. Η. Πηΐζου (Ν. ΦΦμγῸ. ἢ ῬΏ1]Ο]., 1891 
5. 187), ψΘ]Ομ νυ ἐγ α16 ὙΥΘΙΟΚούβομθ Απβίομὺ οἰπύνδ, τηθὶπὺ, ἅ16 Αἡ- 
σαῦθ 4685 ϑοπο]αβίθη Κὔμηθ θἷἰπον ἢθάθ ἀθὺ ΤΠΘμΙΐΪβ ΘΟ 6 5612, 
αἴθ ἴσο ϑομη ᾶγηθη ΜΟ]]6 ἀπὰ αἴθ ΠΟΥ ἀΘΥ 1ῃτηὰ ὈΘδυϊτητηΐθη ὐγα- 
“οῖῦ νογτϑυββασίθ. Α8 ϑομδαρι ας ἀθὺ ΗἨδηδ]απρ θαὐγδομἐθὺ οΥ Τ:ΘΠ1Π08, 
ὉΠΩ͂ σΖαη ποτ τηϑορὺ οΥ αϊθ ϑοβιηϊθᾶθ 468 Ηθρμϑβίοβ. [Ι͂Ὼἢ αθυ θυβίθῃ 
ΞΟΘΠΘ. εὐχῇ οὐ δῖῃ ἰθβρυῆοῃ ἀθ5 Ῥυουαθίμθιβ ἀπὰ βϑῖπο Μαΐου ΤΉ ΒΠ.18 
δι, ἰπ ἅδον Μιζ6Ίβοθπθ Ἰδβῦ ον ΗἩθρῃᾶβῦοβ, ἴῃ ἄθὺ Βομ] αἴββοθπθ Αὐμθηᾶ 
αἰ τ ούθῃ. 
ο ἤ). Βοργάπαοῦ μαὺ ἀἴθβθ Απβιοιὺ ΒΕ. ΝΥ θβῦρμαι, Ῥσχοϊθροσχθπα Ζὰ 
βου οβ᾽ Τταρδάϊθη. 1869. 5. 2017 Ε΄, ποθ θῦ παν ἀδυΐη ἰσυῦ, ἀδ[5. 6. 
οἹασθύ, αἴθ Βοίγοϊαπρ ἀθγοθ Ηθυδε]98. 861 1π| χυγθίΐθη ϑὐοκθ βϑρθῃ 
ἄρῃ ὙΠ]ΘΩ ἅθ8 Ζθυβ οὐἴοὶσὺ ἀπ ἀ88 ἀτιια δύο μα θ6. 16 Ὑϑυβομηπηρ' 
Θμὐμαϊύθη, ψγὰ8 665 ΟΡ ΔΠσΟΡΘΌΘΩΘη ὈΘϑὑϊτητηΐθη ὕὐθου] θυ απ ρθα 
ψ]ΔΘΥ ΒΡ ΟΠ. 

Ἔ35). Τ]6. Ὑ Υβο Βπρβίθου χνβοῆθη ζΖθαβ ἀπα Ῥγουιθῦμθαβ ἰδῦ δαΐ 
οἴμου στοίβθη Ἰκαμβῦνο!! ρϑαγ οι θύθη ΤΥ ΚΒομα]Θ. ἂὰ8 δ α]οὶ ἀδαγρθβίθ!]ῦ 
(ν5]. Βυδῦῃ ἴῃ Βα]]ου πο ἀγο. 1840 5. 114, ΜΝ ΘΙοΙκου, αἱΐθ θη κτηᾶ! ον 
ΠΠ 5. 194). Ἰῃ ἄθῃι Βι146 ααὐὖ ἄθαι Βοάθῃ ἀθὺ ὅϑομα]θ βἰἰχψὺ Ηθγὰ δυΐ 
ἄριῃ ΤΏγομρ, Ὧα5 ϑοθρύθυ απᾷ οἴπθη ΒΙπυθηϑέθηρ οὶ ἴῃ ἀον Πἰμζοη Ἠδμηᾶ, 
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ΔΌΘΥΙ πἰοηὐβ γο 46. ἀγδιηαύβομθη ΗδΠα] απ ἀ416565 ϑυοῖςβ, πὰ 
ὨᾺ] Οἷπ ΘΙ ΠΖΙΘΟΥ Ὑ 6Υ5 ἰδὺ ἀδυαιβ Ὀ61 (68111π5 ΧΠΠ 19, 4 ουμα]ῖθῃ: 

σιγῶν ὃ’ ὅπου δεῖ καὶ λέγων τὰ καίρια.) 

ΤΥ. ὥτον Ῥϑυβοιθῃ, ϑομθαρ!αῦς πᾷ ϑοΘηΘΥθ. 

Π16 Ῥευβομθη Κράτος ἀπ Βία παρ Αβοιγ]οβ αὰ5. Ηεβίοα. 
ΤΠοοσ, 988 ΗἾ, οπὐποπηπθη. ΝΟ ἀἸθθου [6116 βπα Κράτος 
πᾷ Βία τοῦ Ζῆλος υπὰ Νίκη Κίπαοι. 468 Πάλλας (,,6Υ ἴῃ 
ΒΟμΙησαπρ γουβοίζὺ, Ὀθθθη τπ8ο} 5) ἀπὰ Στύξ (,,ἀγυ5861“.. 
ΒΕὶ ἄθπι Τιξαπθη]ταπρίθ {σὲ 416 Μαύου ϑίγχ δαΐ Ἐπηρθραπρ 
Ὧθ5 γαίθυβ ἴῃτο Κἰπάθυ ἄθπι ζθα5 Ζὰ, ὑπαὶ Ζαπὶ ΟΠ π σσιτθ 
Βίγχ πιβομίσον βομνασζοισθ ἄον Οὐὐίον (μέγας ὕρκος ϑεῶν); 
ἀ16 ΚΙπάδυ ἃΌθυ πϑ ἢ πὰ 510}} ζ6ι15 Ζὰ πΠΖΟΥ ΓΘ ΒΘ ἢ θη ΒΘο] ΘΙ 61 
ππα ΠΙΘποση. Βέα ἰδ ἴπὶ δ οκο παν βύσπηπιθ 0116 (κωφὸν πρόσω- 
πον). [πτθὸ Αμνθβθημοιῦ σγαθ Ζύγθο Κ]08 5θῖη, ΘΠ ΠΙΟμὗ 
ἀ16 Ῥρϑιίβοῆ 465 Ρτυοιπθίμθιβ ἀπτο οἷπθ ΒΊΡΟΥ σγουρθβίβ!]}ῦ 
τ ἀγα 6. 5) Ὀ1656. ΕἸσΟΥ τατίβ. ΠΘΥθἰ πη σθίγαρθ ἡ 6), ἀπ ἘΠῚ 
ον γουβίθι!αηρ, ἀαἱβ ον σοίτασθπθ 1658 ἀν αοἱύ Ρτοιηθίμθιαβ 
βοῖ, Κοίπθπ Ἐπηΐγαρ δὰ ἰπππ, ᾿ϑίδὺ ἄἀθὺ ΠΙΘ μύθου Φυγοὶ πιϑοθ]08 
Οἰϑϑίαι θη ἀαγδῃ ΒΟ ΠΏ] ρρθη. --- 186 ΠΟ]]6η. ὑγϑγάθη ἀμ θυ ΖΎΤΘΙ 
ΘΟΠΘΒΡΙΘΙΕΥ 50 γουίοιῦ, ἀαΐβ ἀΕΥ οὐβίθ ΒΟΒΘΌΒΡΙΘ]ου (πρῶτ- 
αγωνιστής) ἀ16 ο]]6π 465 Ηορμϑβίοβ. (γΩ]. Αππι. σὰ 81) ἀπὰ 
Ῥχγομηθίμθιβ, ἀοΥ σγοϑῖίθ (δευτεραγωνιστής) 416 465 Κυαύΐοβ, 468 
ΟΚεθᾶποβ, οΥ ἴο, ἀθ5 Ηθυμηθ5 ρου τη πιῦ. ΑΒΟΏΎ]ΟΒ. γᾶν πϑτη- 
᾿ο. ἀδιηα}5. ΠΟΟἢ. 8Πη 616 ΒΘβομγβηκιηρ σου Πα θη, τυ 6106 ουβῦ 
ἀαχο ΞΟΡΠΟΙΚΙοβ᾽ Πα 5. δασθμοθ πη. πσυγαθ, ἀα!β ἀοὺ ΠΙΟΒὕοΥ 

ὉΠ τοιοῦ ἄθιη σοῦ ἴἢγ βίθῃθπᾶθη Ῥγουιηθίμθαβ αἴθ Ναρὶκίαυβο 816. Ζθτη 
Ζρίομθῃ, ἀδίβ οὺ ππμτηθῆν 6 1] 806 ἃπ ἄθια Νί8 16 ἀν αδίξου. Ῥγουαθίμθαβ, 
τηῖῦ βομβόπομπι Βαγῦ πηα γ ]]θιὰ ΒΘ χη Ππδδι, ἰχᾶρυ θη Τυροβκτθη δα 601 
Ἠδυρίθ ὑπαὶ δᾶ] οἷη ϑοθρύθυ. ἴπ ἄθυ Βδομύθη, ψϑΊομ65 ἄθια ϑοθρίθυ ἀθὺ 
Ηρτὰ νοὶ] κοιηηηθῃ ρΊ]ΘΙΟἢ ἰϑύ. 

Ἔ) εν ΝούϊΖ 468 Ξ'ο}ο]. ζὰὀ Αὐἱβύϊθα το]. ΠΠ| ρ. 801, 17 δᾶ, Π:πᾶ. 
Αἰσχύλος δὲ ἐν Προμηϑεῖ δεσμώτῃ 

ε πολλοῖς γάρ ἐστι κέρδος ἡ σιγὴ βροτῶν 
βομοίηῦ οἷπθ θυ θομεπηρ Ζαργαπθ χὰ Ἰθρθη. Υα]ὶ. Καυκίποβ ἔν. 7 
Ῥ. 800 Ν. πολλοῖς γὰρ ἀνθρώποισι φάρμακον κακῶν σιγή, μάλιστα δ᾽ 
ἐστὶ σώφρονος τρύπου. 

ἘΠ ΒῸΥ ἀ16 Δυΐὔμγαηρ 4685 Προμηϑεὺς λυύμενος, χὸ Ἃ16 Τιὔδαηρ' 
γοῖα Εἰ Ιβθη ἄρῃ (θὈγο ἢ οἰποὺ ΕἼσΌΣ ΘαβΒο]οΙβ πὰ α16 Βιξζαδίϊοι 6ἱπ 
δπάουθ8 Κοβϑύϊπι 468 Ῥυομηθίμθαβ ἰουάθγύθ, ὑγθ] 0168 α16 ΒΌ]ρθη ἀοὺ πθπθπ 
Ῥοίη ἀδυβίβ!]δθ, τηπίβίθ ἀθὺ Ομ ϑαΒΡΊ 6] θυ 86] 08ὺ δὴ α16 5.61160 46 ΕἼΡαΥ 
Βουγαομῦ σψϑγάθῃ. -- Ἰλαῖβ Ρυοπηθίμθυβ ἱπὶ Πρ. δεσμώτης ἀυγοι οἵη Βα 
γογρθϑίθῦ πῖγὰ, παῦ Ὑ ΘΊΟΚον 1111, 5. 80 Ὀοιμουκύ. γὙρ]. α΄. ΗἩθυτηδμη 
Οραβο. Π Ρ. 146, Ο, ΒῪ. Ηογιηδηη 46 ἀἰβύυρ. ρϑύβομ. ρ. 60, Β. Τοαῦ 
Ὑ Ομ Θμβοθυῦ ἔς Κ]αθ5. ΡΆ1]1Ο]. Υ1Π 5, 980, τ ]ομου ρο]ααῦ, ἀδ[8. 416 
Ῥαρρθ πίομῦ δι Ηο]ζ, βομᾶθυῃ ὃι8 Πι6ᾷθὺ πα Τιοἰπσαπα σϑὈ]ἀθὺ ρο- 
ὙΘΒΘῺ 86]. 
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ΠῚ ΖΥΜ6Ὶ ΟΠ ΘΌΒΡΙΘΙΘΥ στη ΕΠΠπδυἼΘγ6 ἢ ἀοΥ ΠΟ]]6 πη σοπὶ ϑἰααϊο 
οὐ 16] Ὁ} ἀπα αἀθβ δ] Ὁ ἃ10}} ΠΣ ΦΥ061 ΡΘΥΒΌΠΘΠ Ζὰ ΟἸΘΙΟ ΠΟΥ ἀοιῦ 
αα ἀον Βάμππο γθαθπα οἰπ ϊηγθη ἀυτγθ. 1686 Βϑϑομγᾶπικαπηρ' 
1ϑῦ 1Π ὈΏΒΘΥΘΙῚ ὐοῖκα 56} 7 σου θ!] Πα Ὀδηϊ συ: ἀ16 ΟΚΟΠΟΙΊ18 
γου]απσὺ 45 οι οθίσθη (65 ῬΥομιθύμθυβ τπὶ ῬΥΟΙΟσΘ Ὀ18 ΖΌΙΩ 
ΑΡύγοίθη 465 Ηθρηβδύοβ ; 65 ἰϑῦ δ ΌΘΥ' δα Βϑγ τ θη ]10ῃ οπαγακίο- 
ΥΙΒΌΊΒΟΝ ὑπὰ τΥὔπτοπα, σοπη Ργοιηθύπθαβ ἀπίου ἄθη Βοῆγθοκ- 
Ποηϑύθη Θαδίθη Κοίπθη δαὺ 465 ΘΟΠΙΠΘΥΖΘΘ. γ0Ππ 5100 σἹθθύ, 
ν9]. ὅθῃμο]. σὰ 496 σιωπῶσι γὰρ παρὰ ποιηταῖς τὰ πρόσωπα ἢ 
δι’ αὐθαδίαν ὡς ᾿“χιλλεὺς ἐν τοῖς Φρυξὶ Σοφοκλέους (ν] Θ᾽ ΠΘ ΩΣ 
“ἰσχύλου) ἢ διὰ συμφορὰν ὡς ἡ Νιόβη παρ᾽ Αἰσχύλῳ ἢ διὰ 
περίσκεψιν ὡς ὁ Ζεὺς παρὰ τῷ ποιητῇ (1]. 1, 511) πρὸς τὴν 
τῆς Θέτιδος αἴτησιν. Μὶ|Γ 81 ὑγ Ηθρμᾶβίοβ ἂρ, σψἤμγθμα 
Κγαῦοβ ποὺ οἷπθ ρᾶββθπάθ ϑίγαῖγθαθ πᾶ]. [Ῥδάθχο ρο- 
νιπηὺ ΟΟΥ ΘΟΠΔΆΒΡΙΘΙΟΥ ἀθ5 Ηδρῃϑᾶβίοβ, ὑϑ] πο 5108: ποῦ 
πσάΖ Κ] 61 46 η Ὀτϑαοῦ, Ζ6 10, τπΔ ΠΙΠίου 6416 ΕἾΘ 465 Ῥγσοιηθ- 
ὑπθὰθ πἰπίθ ἄθν ϑοθπθηναπα (Θἰπθη ΠΟΙ ΖΟΥπΘη. ΝΘ ΥΒΟΒ]Δρ) 
ἴῃ 416 σϑῃόσισθ [απο χὰ Κοιηῖηθη. ΖΊΒΟ θη θη ΟΘΠΘΗ 
Ὧ(ο5 Κυαΐοβ, 45 Οκθᾶποβ, ἀθὺ [ἴοὸ ὑπ Ὧ65 Ἠβθυπθ8 [Ιθρ 6 ἢ 
1ΠΠΠΊΘῚ ᾿ηροΥΘ ῬαΥ 6η, 50 (δἱβ 461 Ζυγθιΐθ ΘΟΠΔΌΒΡΙΘΙΘΥ δ α8- 
ΤᾺ Π6η ἀπά 416 Πριιθ απηΐαββοπαθ Κα οϑυ ΘΓ Πρ σΟΥ ΠΘἤΤΠΘη ΚΆΠΗ. 
Ἰηθ ποῦ πηρᾶββοπαθ Βθηηθυϊταιηρ ἀὔΘΥ 416 ῬΘΥΒΟΠΘΗ 468 
ΑβοΏγ]οβ οἹθοῦ ἄδ8θ ἴῃ ον Μϑάϊο, Ηδπαβοῃγῦ βίθηθηαθ ΟἸδαῦ 
ἶχ τῆς μουσικῆς ἱστορίας“: ταύτῃ καὶ ἄριστος εἰς τραγῳδίαν 
Αἰσχύλος κρίνεται. ὅτι εἰσάγει πρόσωπα μεγάλα καὶ ἀξιόχρεα. 
καί τινὲς ἤδη τῶν τραγῳδιῶν αὐτῷ διὰ μόνων οἰκονομοῦνται 
ϑεῶν καϑάπερ οἵ Προμηϑεῖς᾽ τὰ γὰρ δράματα συμπληροῦσιν 
οὗ πρεσβύτατοι τῶν ϑεῶν. καὶ ἔστι τὰ ἀπὸ τῆς σκηνῆς καὶ 
τῆς ὀρχήστρας (ἀϊ6 δὰ ἄθπὶ λογεῖον δυϊιγούθπ θη ῬΘΥΒΟΠ θη 
ἀπ αἰθ ΟΠῦγθ) ϑεῖα πάντα πρόσωπα. [00 Πᾶπάθ]η 1π| 
θγδτηα ὈΘΟΥΘΙ ΠΟΘ υ νσθῖβθ 416 σοῦ! θη. ῬΘΥΒΌΠΘη. οὍΠΖ Π86]] 
θη (ἰοβούζθῃ α61 τη 50} ]Π1οΠθὴ Ναΐατ. 

ὕμνον ἄθῃ βμδιρ]αῦχ ἀοΥ Ἠδμά]απρ; τηϑοηῦ ἀ6Υ ὅ6Π0]. χὰ 
γ. 1 ἀἷδ τἱομῦρα ΒΘπιθυσαηρ;: ἰστέον ὅτι οὐ κατὰ τὸν κοινὸν 
λόγον ἐν Καυκάσῳ φησὶ δεδέσϑαι τὸν Προμηϑέα, ἀλλὰ πρὸς 
τοῖς Εὐρωπαίοις τέρμασιν τοῦ ὠκεανοῦ. ὡς ἀπὸ τῶν πρὸς τὴν 
᾿Ιὼ λεγομένων ἐστὶ συμβαλεῖν. ἴ)ϑ ὅϑεμο]. παῦ 180 δὰ ἀθγ 
ΒΥ] ηρ γὸπ ἄθη ΠΠΎΒα] 6 ΟΥ̓ Το, παιμθηθ] 0} ἃὰ8 119 πρὶν 
ἂν πρὸς αὐτὸν Καύκασον μόλῃς (νο]. 416 Απη}.}, ἀθη ΟΠ ] [5 
σοχοσθη, ὙγΘ] ΟΠ 6 πη. 810}. ὙΠ ἀδγαι8 ΖίθῃΘη τη ϊ556π, ἀαίβ 1ο, 
ὙΘΠΠ 516 γ0η ΡΥΟΠΊΘίΠθιι5 νοὶ οὐϑὺ Π80]) γγϑιῦου ὙΥ Δ ἀθυαηρ' Ζ 
Καυϊκαβαβ σο]αησί, πιο γοῖῃ Καυϊζαδαβ αυθοθραη θη 561η ΚΆΠΠ, 
ἀαἴθ. αἰβὸ ἀν Καικαβαβ ποῦ 415. ἀθυ ομααρ]αύ ον Ἠδηα]απρ; 
σὰ Ὀοἰγδομύθη ἰϑῦ. 16 ΤΎΔΟΊΚΟΥ ρῆἤθρθη, ἃπὰ ἀον ῬΠδηΐαβῚ6 αθΥ 
ΔΒ δου οἰπθη ΑΜ] α] ϑραπκῦ σὰ Ὀ]ούθη, ἄθη ϑομδαρ]αῦ σ]Θ 6 ἢ. 
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ἴπ Απΐαπρ' ΠΕΠΘΥ σὰ ᾿ΚΘΠΠΖΘΙΘΉΠΘη. ΕΒ δῦ ΔΌΘΥ 1ῃ ὈΠΒΘΥΘΗΙ 
Θεάοκο πϊομῦ σοῖ Καυϊαβαβ 416 Βθάθ, βοπ θυ γ0Π ΘΙΠΘΙ ὍᾺ6Π, 
ΤΘ ΒΟ ΘΏ]ΘΘΥΘη δσθηα, τὑγθιομ6. ἴθυη 1πΔ ΘΙ γυμθη]απάθ Ἰ]θοῦ, 
αἴθ Παπάθ κγυμίθπβ (1117), σϑίοθθ πϑοὸ ἀμ] ῸΥ Αἡ- 
Βομδπαπο ἄθη Νοτάθῃ ἀθν ὥταθ νοῖη Ρομύαβ 18. Ζζᾷτη Θοθϑῃ 
ατηίαίθϑία (τνο]. σὰ 807), ἴΠ ἄγ Νἅπθ ἀὯθ8 Μϑοῦθβ (518), 
50 4ε5. Ῥγομηθίμθαβ σοὺη ἀοΥ ΗΠ 6 561Πη65 Β'6]8θη85 416 Αὐϑβϑιοῃῦ 
δαΐ 416 Ὀ]ΙπἸτοπάθ ὙΥ̓αββουῆθοηθ μαὺ (90, 1088). Αὐΐ ἄθῃ 
5081] ἄρον Ηδιηπ θυ βο ] ρθ θ61 ἄθη ΑΠΒΟΠτμΙθθη. (68 ΡΙΟΠΊΘ- 
ἐπθὰ5 Ἰζοιμτηθη 416 ΤοΠου 465 ΟἸκθᾶπμοβ ΠΥ 61: 16165 ΜΙΘΘΥ ἰδὲ 
αἰθο ἀον Οοθαμ, πἰοηὺ ἀοΥ Ροπύαβ οὐδ 416 Μϑοῦδθ; Ζαάθηῃ 
Κοιητηῦ ἴο, ψϑμγθμα 516 γὸὺὴ ΒΙΟμηθύΠθα85 ἴουῦ ὅβ010} 510} 
γγοπθ πη σ]610). 8 Θίταπαβ θἴη68 Νίθουθββθ υὑγϑιΐθυρθπθη 50]] 
(112), δυβῦ πὴ) Ἰδῃ θη ΤΎΘΠ, Π8ΟΠ 61 518 γοπὶ Καυϊκαβὰ8 δ 
5 Ποπ6 ΒΙομύππρ σΘΠΟΙΏΠΊΘΠ, Ζ.ΠῚ ΚΙ ΠΙΠΊΘΙΊΒΟΠΘΙ ΒΟΒΡΟΙᾺΒ 
(129). συ ϑοπαυρ!αῦσ ἀθὺ Ἠδπά]απρ' ᾿ἰδὺ ἀθμηη86}} 61Π6 Υ8ΌΠ6, 
ἔθ] βῖσθ, δ46 αθοθπά πὶ πᾶ ο ἀογ ὙΥ 610“ πὶ Νουάθη 465 Θγίπθη- 
ἸαηΠ6465 ἴπ ἀον ΝΆ 8 ἀθ5 Οοθδηβ, ἀπ 1186 ἦ6Γ ΠΟ ΠΟΥ, γ0} (6. 
ὑὐ θου!Ἰθίοσαπο ἀρ υϑομθηα, αἴθ 261} ἀθν ϑύγαϊθ ἴῃ υγϑὶ στοίβθ 
ἘρΡοΟμθη. σούθ!ῦ Ππαῦ, ἀπ ἄθη Πα Π]θη ΓΤ Ζυνγθὶ (ὁ ϑηη 8] 46. Ζὰ 
ΘΘΥΙΠΗΘΙ, 850 Ππαὺῦ 6 ἃ0ἢ ΖῸΓ Ραββθπάθῃ ΑὈ ΘΟΠΒ]απρ ΘΓ 
ΘΘΘΠΘΥΘ. Ζυγοὶ ΞΟΠ ΔΌρΙ ύσθ ἄθὺ ὐὐγαΐθ ΔΘ ΠΟΙ Π]8η (85. πηΐθῃ 
ΠΙ|. ΒΎαρη. 465 Πρ. λυόμενος 28). ὟΥΥ6 ἀ16 ύγαϊθ δῃι 
Καυκαβὰβ ἀσγοῃ 488 ΕἸΓΒΟΠΘΙηθη 465 ΑΟἋ]οΥ5. σϑυβομᾶν Ὁ σῖγα, 
80 ἰβὺ ἋΟΥ ΕΠπάγαοῖ Ἃ6Υ οὐϑίθῃ Βοβίγα απο ἀαγο ἢ ἀ16 σἕης- 
Ποῖ ὙοΥ]αββθημθιῦ ἀπ ΑΘ ἀθηῃθιῦ σοη ἃοΥ ὙΥοὺ ρϑ- 
βέθισογί. δ) 

[)16 ϑοθμῃθυιθ βίθ}]ῦ θπη8 ἴβ᾽ϑῖσο Απῃῦπθ παι ΘΙ Π6Υ ΘΟΒΙ ποῦ 
(φάραγξ) νοῦ. 216 τϑοῃθθ Ῥαευϊαϊία Κομηπίθ -- ΘΠ 85 46 
ΘΟ γα ἀἸοβοὺ ΜΆΒΟ ΠΟΥ σὰ ἀρηΚθη ᾿ἰδὺ -- 4648 Μϑϑὺ, αἱθ 
ΠηΚ6 ΘΠ τὰ βίθ, σθιγρισο θσδθηα, γ᾽] ] θοῦ σοη ΟἹΘ [5 ΟΠ θη 
ἘΠ ΘΥΡΥΟΘΠθη (89) σοῖσθη. 16 ΕἾἼσ.Σ 465 Ρτοπιθύπθιβ Ὁ] ύ, 
Πϑ ΟΠ 6} 5186 10 Δα ΘΟ ἴου οὔθ! ]ὰπσ Δησθπαρο]ῦ δύ, βύαυυ ἀπά 
ὈΘυΘ ΟΠ 5105 ἃπ| ΒΘ ]86 0 Πϑηρσθη (ν9}]. σὰ 87). Βοῃδαρ!αῦς ἀπὰ 
ϑοθπουῦῖθ, Κοβίϊζμη πᾶ Μαβῖτο νσορ Κγαΐοβ πὰ ΒΙὰ (18 ὅμοια 
μορφῇ γλῶσσά σου γηρύεται). ἀ16 ΘΟΒΙμΙΘἀθυθυϊζζθαρθ ἀπά 
ΘΙΒΘΥΠΘΠ ΚΙ ΠΊΠΘ ΠῚ πη6 Βησα, π]Ὁ ἄθπθη Ηδρμββύοβ δαΐυ τ, 
αἴθ Ηδιππηθυβομ]ᾶσο, 16 Αὐτὸ, ψιθ ἀ16 ΟἸἰκθαπίάθη δαΐ ΕἸἄρε]- 
γγασ θη. ΠΘΥΓΘΙ Δ Πγο, ΟἸζθᾶπο5. δὰ οἰπθη ΒΕ] ἄσοιγοββθ Πουδη- 

ἢ θῃηη πθᾶη τὴ ἄθπὶ Αὐβάγποῖς ἄβατον εἰς ἐρημίαν 2 ἀἷ8 
ΒΟΒΙ]ἀουαηρ ϑορη. ῬὮ1]. 2 βροτοῖς ἄστιπτος οὐδ᾽ οἰκουμένη Φϑατητϊηθη- 
ΒδϊΈ, ποῦϑη ἀθὺ 560}0]. δυϊηπουΐ, 80 Κη τηϑη ψουτητιΐθη, 45. ΒΟΡ ΠΟΙ 68 
ἀδ8 σγοὴ Τωθββίηρ' ΠΟΥ ΟΥΡΘ ΠΟΘ π6 Ὀδἀραΐβαμηθ Μοιηθηῦ σϑηδιοηου 6τ- 
61 ἀπ ΕΪβαιηκοὶῦ 468 Ρμ]]οκίοίοβ ἄθια Ῥγοπὶ. 4θ8 ΑΒΟΏΎ]ΟΒ 
νϑτάδηκύ. 
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τοιού, 416 νυ 5] ΠΏ10 6, σϑῃῦγηϊθ ἴὸ τν]8 61 σοβοπϑαοηΐθβ πη 
σομούζίθβ ὙΥ114 δὰ α16 [6]βῖρα ἨΌΠ 6 βρυϊησύ, 41165 488 σισκύ 
ΖΙΒΆΙΏΤΊΘΗ, (ἀ.5 ΘΟΠ ΘΙ Υ]Π0Π6 ππα Εἰ βού! ἀου Ηδπα]πηρ᾽ σι 
Β[ΘΙΘ 61, ἄθη ΕΠΠάγιιοκ ἀοΥ Ὑ οΥ]ββθημϑιῦ ἀπα ἠ85 ΜΙ]οΙα σὶ 
δυμβόμθη, 485 (ὑθιᾶν 465 Ζυβομδιθυβ ἴῃ ἀπρϑί!οῃθ Θρδηππηρ' 
Ζιι γϑυβϑίζθῃ. ἢ) 

ν. ὕνου ἀϊθ Ζοὶῦ ὅθ Αρέβδδβδιιηρ. 

Ἐπηθη ΑἸ] βραμϊὺ [γ ἀ16 Βοβυμπητηθηρ ἀθν ἃ Ὀἔαββαησβ- 
Ζοριῦ (65 Ῥυοιηθίμθιβ οἱδαρίθ ᾿πᾶη π΄ 461 Βοχίθμπηρ (6 Υ 
Υ. 861---8ϑ8609 δυῇ ἀθηῃ ΑὐβΌγαο. (65. Αἰπα ΟἹ]. Τῦ, 2 (419,8) Ὁ) 
Ζὰ ἤπᾶθῃ. Δδη ΠΔΠΠ] ἃπη, 6αἰβ Ὧα5 ϑέϊοκ 1 οἰποὺ Ζοιὺ σ6- 
ἀτομίοῦ ἀπὰ δαΐσοί συ ὑγουάθη 56], ἴῃ ΘΙΟΠΟΥ αἴθ ΕἸ ΠΠΟ Πρ; 
Δ. 76Π6η ΑἸΒΌΤΙΙΟΙ, ΠΟΘ ΓΠΙΒ0ἢ. να], 4180 πΙοηῦ 5601 ἸΏ Π06 
Π80} 418. ΑἸ]οΙη ἀ16 Π᾿αγβίθ! ]ηρ (65. ΑΒΟθΎ]ο5. δυβοῃθιηῦ, ν718 
Ομυιθὺ ΠΥ Αἰμὰ 1π ὯδΥ ΟΥΙΘΟΠΙΒομθη Ρορβιθ ΘΙ σαηρβ. ἃ. 
Μάἅπομ. ΑἸκ. 1888 5. 549 Εἰ ἀαγσοίπδη Παΐ, πιομῦ 418. ΟΥΡΊΠΔ], 
ΒΟΠΆΘΥΠ ἃ15 ΝΔΟΠΘΒΙηθηρ' 461 ΒΙΠ Δ 5 Πθη ΒΟβοσθι απο, ΟΠμπ6- 
Ὠ1η ἰϑὺ 65 πιοῃῦ Ὑγ8}ΠΥΒΟ ΟΠ ΘΙ 1101), ἀαἰ5 ΤΥΠΟΘΊΘη ἄδθθι ἀἀ5 .[. 412 
Βιπδυΐσθηθη. ΑἸΒΡΥΘΟΠ ΘΠ, 6 ηΠπ Δ Οἢ πο ὐ 510 61, 1δὺ α16 Απ- 
ΠΔ ΠῚ σοὺ 61] ( ουγΠη8] 465 ϑανδηΐβ [890 5. 69), ἀδβ 416 
Αίαββαπρ 465 Ργοσπθύμθιβ Φυγβοπθη 412, ἴῃ τ] 6 πὶ {8} Υ6 
α16 ύΐοκο Φινεύς,. Πέρσαι. Γλαῦκος τοῦ ἄθπι ϑαίγγανδιηδ 
Προμηϑεύς δὐΐσοι σὺ σσασάθη, ἀπὰ 4017 1[8116, γγο Αβοῆγ!οβ 418 
Οἰδιπόδεια ταῦ ἀθπὶ ϑεϊγτάγαμηα Σφίγξ σαρ. 1)16586 Απμπδ ἢ ΠΙ8 
βυϊυσὺ 8510} αὐ 416 οτγδιββούχαμρ, ἐαἱβ Αϑοῦγ!οβ ἀστοῖς ἐδ 
Θαϊγτάγατηδ, ΡΥΟΙΠΙΘἰΠθι5 ζὰ 61 θυ ηϑίθη ΒΟΒαπα!απρ' 465 σ οδ5 
δα ρογθοῦ ποῦ θη 861 ὑπα ἀαἰβ ἀἃ5 ΕΥασπηθηὺ ἀθι ΘΡΒίηχ (290) 

τῷ δὲ ξένῳ γε λύγινον ἀρχαῖον στέφος. 
δεσμῶν ἄριστος ἐκ Προμηϑέως λόγου 

απ ἄθη Προμηϑεὺς λυόμενος ΔηΒΡΙ616. 

Βαἂν οἷπθ πἰοηῦ σὰ βρᾶθ ΑΜ αββδιιπρδζοιῦ βριθὺ α16 Β6- 
ΒοΒγδηϊζαηρ δα ΖΦ 761 ΟΠ ΔΌΒΡΙΘΙΟΥ, θη ἴπὶ Ῥτοΐορ ΕΙΟΠΊΘ- 
ἐπ ἀστοῃ οἷπθ ΒΊΡαΣ νουρθβϑίθ τισα, α16 ἘΠΗΔΟΠ 61 ἀδ 
ΟἸοποιηῖθ, ἀοι [Ππηϑἰαπα, ἀαΓβ ἴῃ ἀ6ΥΓ Ομ] ἀογαπρ ἀ65. Αὐ]ὰ5 

Ἂ) ΝΙτησηῦ πῃ τὰ ἄθη Δηρσοἔ ῃσύθ Νοσαθηΐθη ποοἢ 416 Εἰ] Πρ’ 
γοῦ ἄθῃ ΑὈθαζθαθιη δ. ἴο, 80 Ὀθρυϑι τϑπ, σγαγιτα Αὐϊϑύοίθ! οβ Ῥοϑί. 18. 
14ῦθα ἄθρη Προμηϑεύς προοῦϑῦ ἄθῃ Φορκίδες 4Σ15 ΒΘίβριϑὶ {ν᾿ ἀδ5. τερα- 
τῶδες «ῃἴ νύ. 

ἘΠ) 686. ΖοΙ ὈΘβυ απ ρ (Δυόμου Χαμ ΙΡΡΟΒ) σοῦ αἴθ ΡΥ ΒΟ 8 
Μαυιοσο τοι ΑΌ5. ὅ2. ΝΟ ΤΆ ας. ΠῚ 116 ουο]σύθ ἀθὺ ΑὐϑΌγθοἢ ἀθ68 
Ἀνυα 80 74τθ νοῦ ἄθιῃ Απβθυποῃ ἀ68 1. 426, 4180 ἱπὶ 1. 476. Βδοϊκῃ 
Εχρ]. Ῥίμπα. ρ. 324 πίγησηῦ δῃ, ἀδἱβ ὅ0. μὰν γτὰμὰθ 288] 56ὶ οάδθὺ ἀδίβ ἀθὺ 
ΑἸΒΡΥΟΒ νοῦ 478-- 476 δηρθοάδπογῦ ἢΔΌ06. 



ΕἸΙΝΙΠΕΙΤΟΌΝΑ. 20 

ππα ΤΎρΠοΟμ, ἴῃ ἦοὺ ἥσθμθ ἀθ ἴο (πα (65 θυ κ]68. πη 
Προμ. λυ.) ἄθπὶ βιο]]οΠθη Γηΐθυθβϑβθ δἱη Ὀγθιύου Θρι θ᾽ γασπι 6] η- 
σουϑαχηῦ 150.) ΠῚ6 ἂν ἀϊ6 ὕππκ|οιάπηρ (68. χυγθιύθῃ ϑομδα- 
ΒΡΙΘ]ουβ πούρο Ζοιὺ ψιλὰ Ἰθάθβιμα] ἴῃ “αἸ ον τη θμθὲ ΥΝ οἶβθ 
ἀατο οἷπο ᾿ἄπρουθ [Ππἰθυυθάμθπηρ ΖυΊΒοπθη ῬτομηθύΠθα5. ἀπά 
ἄδπι ΟΠου μτοῦ, σΘΥΤΟΠΠΘΗ (198, 486, 901). θ᾽ Βαὰ ἀ68 
Τυϊπιθίουβ οσἱθοὺ ΚΘΙΠθ. 510 ΠΘ θη. ΑΠΠΑ]βραπκύ. ἰὐη8οὺ Θυος 
μα σοὺ Δ]|16 ΠΥ πθη 465 Αϑοῦγ]οβ 416 πηθιβδύθη Απερϑβίθ Ἰτὴ 
οὐβίθῃ Επιίβθ Ὧθ5 ΤΥϊπηθίουβ (12. γορ 90, σϑμῃ πιᾶη 416 Εἰ θη- 
πδτηθ ΠΙΟμὐ τηϊὑζξ ἢ] Ὁ, γα]. σὰ 6), ΔΌΘΥ ποοῖὶ Κοίπθη Απερϑϑὺ 
γῸΠ δἰπθιη οὐϑὺ ἀσσοῃ ῬοΒΙ ΟΠ σὰ] Απαρϑϑὺ σθυογάθηθη ΤῊ- 
Ῥγδοιγ5 τπῖθ Ρϑιβ. ῶ49 ἑχατὸν δὶς χτξ. ἴῃ ὐγῖσθη ᾿ἰδῦ (6. 
Βαι (65 Τυϊπηθίθυβ ΒΘὮΥ ΒουρΊ 0 (γ6]. χὰ 2, 18, 110, 190). 
εν ΤΥΙΡΥοπγ5 ἴπὶ ὕ. Επίδβθο ἤπάθὺ 510} πὰὶ δἰπηη8] (2), 
τ μτοπα ἀ16 ῬΘΥΒΘῚ ΠΙΘΥΠ ΘΙ ΓοΥρΌΠθη (448, 402, γογπθῃτη- 
πο 501). Αποὴ τπαΓβ5. τπδη 1πΔ ΡῬΙΟΠΙθύΠθιι5. 6] η6η ΘΟ Οίβθη 781] 
ἀογ Αὐόβαπσοη δα Βϑομπαπρ 465 βργύαθη δίοῖοθ. Ὀγησθη 
(νρ!]. χὰ 116). 

Ὑγ16 ἀον Βαὰ ἀθ5 Τυϊπθίθυβ, 50. υϑυ]θι ἢ Δπ0}} 616 ΤΘΟΠΠΙΚ 
ἀν ΟΠουροβᾶηρθ ἄθπὶ ΡΙομπιθίμθιιθ οἷηθ Ὀθδοπάθτθ ϑἐθ]]ππρ' 
ὈΠΊΘΥ θη θυ μα]ΐθποη Τταρσθ θη 465 Αβοηγ!οβ. Π16 ΟΠ ραυ 16 
γΟΥΠΣ 0 5100}. Ζὰπι αἰ] ΟΟΊΒΟΠΘη 6116 1ὼ αθὴ ϑομαίσῇ., Ρρυβ., 
ΘΙΘ ρθη. ἀπ ΟΠΒΟ μα Ἰ  Π10 0} 16 1:2, ἴῃ ἀ6ν Ογθδέϊθ τνῖθ 1:8, ἀ6- 
ΘθΘΘη 1π| Ῥγοιηθίπθυθ 16 1:7. Εθ ᾿ϑ[5ὺ 510} σὰν Εἰγ ΚΙ απσ' 
Βᾶ 56}, (ὅδΓ5. 1ῃ 41656851 Οὐ οἸτθ, τη γ᾽] θη ῬΓΟΙ Θ᾽ 6115. ΠΠΠΠΙΘῚ 
δα ἀον Βάππθ ἀηννθϑοπα δῦ, ἰἄπροσθ ΟΠουρθβᾶηρσθ ποῦ Δη- 
ΘΕΠΊΘΒΒΘΙ 5616, ΜΙ 685 ϑομνγθιρθη ἀθ5. ΡῬγοιηθίμθιβ νβ πγοπά 
Θἴπθ5 ἰἄπσθυθη ΟΠουρθϑαησοθ 490 ΠῚ οἰσθηρ πηοϊνίουῦ σῖτα, 
ΑΒΟΣ 8π0}} βοπϑὺ ζδμὶν ἴθ ἄθι ΤΘΟμπΙς ἀδν Οπογροβϑέμηρθ αἷ8 
ΜΔππΙρ ΑἸ Ἰρ κοῦ, ὑγσθῖομθ 416 ἀρυσθη Πγϑιηθη ἦ865. ΑΒΟΠΉΥ]ΟΒ 
Δ ΒΖΘΙΟΠ ποῖ. 55) Βαβομ θυ β ΔΌΘΥ βομοίηὐ παοὴ ἀδυ Βεοοθδομύμπηρ 
γ01η) ΥΥ̓ ββύρῃαὶ (συθο βοῃθ Μουυκ 1808 Ρ. ΧΗΥῚΙ ἀπά Ῥιο]ο. 
ΘΟμθηδ 3, 8, πο) ὃ. 191) αἴθ πιρθίυβομθ ἸΚοτηροβιύίομ. (6. 
ΠΟ] ΒΟ Θη Ραρέΐθη, ἀν [λα κύγ]ο - Εἰριυγέθη (020, 887) 516} βοῃϑύ 
ΠΙΓΟ ΘΠ 45 Ὀ6] ἈΞΘΗΤΙΟΚ 4 πάθη ππὰ (8 Υ ΟΥἸΓΟΙΊ 6 δἰ ποὺ Μοη- 
ΟὝἸ8. δ᾽ πδο ΒΟ γ]ΘΙΒοηθη ρΡΟΟΠ8 ἦ6Υ ὑγαρΊβοῃθη Κιηδὺ 8π- 

ἜΑ, Βομιαταῦ, 46. οδθβινα πιθάϊω ἴῃ ΟἿ. ὀγῖτα. Ἰατα. Βομη 1808 5. 19 
Ὀθχηϊβῦ, γγ6}} ἃ 8 ἈΪδοϑέθ ΘυῦοΚ, 16 ῬΘυβου, 416 τηθβύθη ὕϑυβθ πα, ὑχθ] 0 
ψῖθ υπύθη 640 ἴῃ χυσϑὶ Ηβ θη, 0. Ὰ]] 6, ἀδθ ΑἸξου 86} ἄθε Ζ8}] ΞΟΙΟ μον 
Ἄουβ8 τππα ε[6}10 ἀθη Ῥγοιμ. τοϊὺ φυγοὶ ἀθγαυ ρθη γουβθη δαΐ ρΊ]οῖομθ ὑα[θ 
τοῖν ἄθη ΒΘ ρθη, Ὑ6ΙΟμθ ὄϊποη 80] 0Πθπ. ὕοιβ δαΐμθίβθη. ἰΠουῖρθηβ παῦ 
ΔΌΟΝ 6. Ῥζομι. ΠῸΣ οἴπθη, ἀα 110 416 Ἀπάρυπηρ νου Πἰπάοιῇ πἰομὺ 15 
τἱομαῖρ σούθη Κῶμη. 

ἮΦ) Ὑ61]. τπθῖπθ ΑΒαμα] τη ἄθοι ἀ16 Τοῖς ἀπὰ ἄθη γοτιύγασ 6. 
ΟΠπουρσοϑᾶπρθ 465 Αβοῦυ]οβ ἴτη 18. ΘαΡΡΙΘι θη 0. ἀον 94 ῃγ0. ἢ, ΚΙα58. ΡὨ11ο- 
Ἰορσίθ 5. 288, 
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ψασθῃῦγθη. 1686 Βοορδοῃύαηρ ἀηγὺ σὰ ἀθι ΑΠΠΔΠΠη6. ΘΙΠΘΥ 
Τανθοιθαηρ 61 δἰποὺ ὙΥΙΘἀ θυ  σαησ πδο ἄρτι ΤῸα6 4688 
Τιομύουβ. ἢ ΟὈθγάιοκ ὅἢ), θοῦ ἀ16 Απμβιομὺ νουσιυῦ, ἀδ[β 
ἄα5 ϑυζοκ ἀπ 416 Ζεῦ 465. πθᾶθη ΑἸΒΌΥμ0Π5 Ὧ465 Αἰπᾶ (428) 
γοΟη θη ΟΠΠ6 465 Αϑοῆγ!οβ, Εἰ ρΡ ΠΟΥΊΟΠ, ἀπιρθαν οι θὺ γουθῃ 
561, τγϑιδὺ δυαΐ ἄθῃ θογαθο (65 νήογίθβ σοφιστής 944 Π1η. 
θάρσοσθη ᾿ϑ 50 510} δἰπυσθπάθῃ ἢ), ἀδίβ σοφιστής ἀοτῦ πΙοἢ 5 
ἀηάοθγοβ θθάθυΐθ 8415. σὰ (61 Ζειῦ, ψγὸ ἀ16 81:6 06 δ θιβθη 85 
σοφισταί ὈθΖθιομποῦ παγάθη. ΠΟΥ Κη τπᾶπ ἄθη (δ Ὀγϑαοἢ 
αἀ65 νγνογίθβ εὐηϑία 989 τὲ. ΠΗ ἀοκβιοηῦ δαΐ ΤΠ ας, 1 8ὃ9. Γν α18 
Αὐϑαγποἰκβυγθβθ ΘΠ. βρβύθγθη Ζ6ιῦ 815 Βϑνγθὶβ δ ῃγθη. Μίδη 
Πα ποοῖ 416 βοσ. Αὐϊγακύϊοῃ. θη Βοϊαῦν (440, 965, 984) 1), 
ἀ16. ἘΠ ΙΒομαπρ σορ [ηὐου]θκύϊοποη (142) ἀπα ᾿γγιβομθη Μοίνα 
ἴῃ. 416 Τυϊπιοίον (115, 1117), ἀ16 θῆσουθ νϑυθιπάσηρσ ἀοΥ ΤῪϊ- 
τηθίου ἀατοῃ ΚΟΠ] ΚύΟπΘη. ἂπὶ παρ 465 Ὗ  υθ65, σγθ]ῃ8 θη 
ξο] σπάθη δαὺς πη ρέρη (2. Β. ΟἹ, 104, 259, 541), 416 Τ] ηὐθτ- 
Ῥυθομαπσ ἀοΥ Ὀδίαθη ΒΡΥΘΟμθημάθη ῬΘυβοπθη αἀατο Πιθάθηῃ 6168 
Ομπουῦβ (651, 698, 140, 182, 819)}}) {τ ἀ16 Χὐπιπαυοίθαπρ' σοὶ ίοπα 
σομηδοθῦ. Πίθβθη αυἴπαθη, ἀθηθ ἢ 8 ΠΠΘΗΙ ΟὟΘΥ ὙΥΘΠΙΘῸΥ (6- 
σοῦ ὈΘΙΠΘσθη αηπ, ἰδ δῦ 5100}. ποῦ 416 Αὐΐπδῃπιθ να] σϑγ Υ 
ΘΠ πηρθη, συ 6] 0 ῃ}6 τη 6 ἢ1 61 ὥΡΥΘΘΠ6 465 ΠΥΡΊ 68 ΖΕΪΚΟΙΊΠΊΘΗ, 
ΥΟΥ 8161 ΔΌΘΥ ἀ85 γηθίουβομ6 Οορτᾶσθ ἀογ Βθάθη ιησαϊἄρθη. 
ὙΥ16 16 416 ΠΙαΒΚθααβθ οἰ μρ ο θη Παῦ, ᾿δὺ ὩἸοὖῦ σὰ ὈΘΒ 8}. 
Μᾶπομθ πο ]]6η 516 δαΐ 416 ΟΠπογρθϑῆπρθ ὈΘβοΠγΒ ΠΚΘΗ ; Δ ΌΘΥ ἀἃ5 
ἰδβασίθ βομοὶηὺ Ζὰ δύνγθίβθη, ἀδ[85. 516. δίπθῃ σγοίβθυθη {Ππηΐδησ 
σομαθὺ μαὺ πα ἀαίβ ἀογ ῬΥομηθίμθιιβ ἀαγο οἷπ {Ππηϑ που Πρ, 
416. νυοῖθου σἸησ 4158. 61 ἃ πάθυθη ὐϊοιζθη 485. Αβοηυ]οβ 71), 50- 
ΖυΒασθη. ὉΠΐΘ’ ἄθη ὐοκοη (65 Αβοῆυ]οθ ἄθη τηοαθυ ϑύθῃ 
ΟΜ δγακῦου θυ μα] θη Πδί. 

ΨΙ. Τιὐύοταύα:. 

1. Αὐβραθοη: 6 ἢ ὑπ 8005, ΒΙοΙηΠ614 18125, Ο, α. Ηδαρύ 
1820, Πιπάον 1880, Βοίμο 1891, Οὐ 5 1884, 6. ΟἹ ΥΥ. ΟΠ πΘΙαοΥ 

Ἔ) Ὑρ]. ΒΕ. ΕΠρΘΙ δι ΡΏ1]0]. ΧΧΥΤΙ 5. 186; Κυαπῖθν, Ῥσυοτηθῦμθαμ 
γ. 6886 Γὰα] πὶ οοτγθούδιη. ΕὙΘΙθυσρ 1878; ΠδμΊθοΚα, ϑορῦ. δᾶν, ΤῊ. δ 
Ῥίοπι. γ. 6586 ἔα θ.]885 ροϑὺ ΑΘβομυ πὶ οογτγθοῖαβ. Βου]η 1882 , ΤῊ, ΗϑΙα θυ, 
6 οοτηροδβιἑίοπθ τηθύτοα Ῥέομι. ἢ ΑΘβοι. οἀρὶία ΤΥ. Βγθϑδὰ 1884. θᾶ- 
σορθὴ 5ποιῦ Καυϊβιηθγ, ΒΘορδοβίαηρσθη Ζατη Ῥτοιηθίμπθαβ ὧὯθ8 Αβοῖ. 
Βου]η 1888. 18 θη τη ΒΟ μ6η ὑπαὶ ΒΡΥΔΟΒ]!ΙΟθη ἘΠ ρθη τ] ΘΒ Καιδθῃ α16 
Οταμα]οβιρ)ςοιῦ ἀἴθ50. ΑΠΠΔΉΠΘ ΖῈ ΘΙ ΘΙΒΘΠ. 

88) 76 η. Π1ὐίσ. 1810 Ατῇ. 88 τι. ΥΥ ΘΟ μΘ βου Ὁ ἢ, ΚΊ 58. ῬΏ110], ΝἹΙ 5. 445. 
ἘΠῚ ΨρΊ, Τοαύ, ὙΥΟΟΒΘμβο υ ῦ ἢ, Κ]. ῬΒ11Ο]. ΝῊ 5. 980. 

ἢ) Π. Εδτνβίθυ, 46. αὐὐγαοῦϊομβ ἀϑτ ΑΘβόθυ]θο. Βιθβίαα 1800 8. 44, 
Τγοὺχ ἄρον Εἰηγοᾶθ Εὔυβίουβ (8. 17 αν 91) ταὰΐβ ἴῃ Ῥουβ. 842 χιλιὰς μὲν ἦν ὧν 
ἦγε πλῆϑος “ῖθ 5160.810 ὅσων ἵἴησιν ἀἴθ86 ΑἰδναΚΈοη Δ ΘΟ λα 6 ϑγογάθη. 

1) Εἰ. Μαυέΐη, 46. σθϑροπβίοηῖ θα αἰ νου Ὁ] ἀρτα Αθβοι. Βου]η 1867 Κ, 11. 
1) Ὑρ]. ταθίπθ ΑΌΔ. ἄρσϑι αἴθ Τοχυ θυ] θέθυθηρ ἄθβ Αβοθυ]οβ πὰ 

ΔΆΘΘΥΘΥ συϊθοῖ. ΤΥυαρίκον ἴῃ ἄθη Βιίσαπρθο. ἃ. Μάποι. Αἰκ. 1888. Π 5 889 δὶ, 
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1894, Μιποϊκ νι 1899, ὙΥ. Ὀιπάογῇ 1841, ΕἸχ 1843, ΒΘ ἢ. ο τα ἃ ἢ 
1844, ΥΥοο βου 1880, α. Η ούτὰ ἃππ 1852, Ηδυύαηρ 1852, Μοιπθκθ 
1855, Ρα]θῪ 18015, ΥΥ611 1804, ΠΙπάονῇ ροθίδθ βοθηῖοῖ 1809, 
ΤΙ ΒοΒαῦ 1810, Ρα]ον 1810, 61] 1884, ὙΥ ϑοκίθίη 188. 

2, ΑΡΠδΠπαΙ Προ σὰν ΒΕ δϑυβιθ!]ηρ' 465 Τοχύθβ: (Οὐ. ΠΘΙΒΙΡῚΙ 
ΘΙ η δύ η685 ἴῃ ΑΘβοη. τοι. ψΊΘΘΥ Ὡροθανποὶςῦ 1ῃ Π1050}}}5 
ΟΡαβο. 1 Ρ. 918--Ἔ99. Βὺ. ὙΥΊΘβ6 ον, Αἀνθυβαυα ἴῃ ΑΘ. Ρὺ. νυ. 
οὐ Αὐβίορ δ Π15 Αὐϑθ ῬΠΠ]Π]οΪοριοα οὖ Διο μϑθο]οσῖοα. (αὐ θπρθη 
1848. Βεμοθιηδημ, ΝΜ ηὐ558, αϊ τη ἀν θυβιοπατῃ 86 Α6. ΡΥ. (1845) 
ἴῃ Οραυβο. Π1Π 81--04. ΕἸ. 4. ΚΊΘΗΙ], Αδβοῦγ θῶ ὅρθο. 1. Τασα. 
Βαΐ. 1850. ὙΥΊΘβθ]ον ῬΏ1]Ο]. ΙΧ 110-- 22, Βοῆθαδθ οὐἹθοᾶθ 1ἢ 
Δ6. Ρχ, γ᾿ 1πη4, θοῦ. (οϊπρ’. ἀρϑύϊν. 1860. Εἰ Υ. Εγιίζβομθ, Μ|- 
566 ]|]8πθα. Βοβίοοϊς 1882. Α. Νδιοκ, σι βοῃθ Βοιαθυκαηρθῃ ΙΧ 
(Μόϊαμρθβ συ-τομι. ) 5. 184. Ἐ᾿ ὙΥ. Βομιαιάῦ, Κυὶῦ. Θὑπάϊοη 
χὰ ἄθηῃ στ. Ὀυδιμδίονη. 1 5. 1. Οομοὺ Μποιμοβ. Ν. 5. ΧΙ 
ὃ, 121. ΒἼΔΟΙ «80. ἴ. Κ. ῬΏ]]1ΟΙ. 129 5. 8217. Το μ5Κ1, ΔῸΣ 
Κυικ 465 ῬΥΟ]ΟΘΒ 1π σοί. Ρσοιη. 4. Αβοι. [οαύβοι-γομθ 1887. 
Β. Τοάὺ ΡΆ1]ο]. 49 (1890) 85. 5106. 

ὃ. Ὁ06γ α16 Ργοιηθίπθιββαρσο: Πϑῆϊτον, Ργοπιθύμθαβ. Ζ 6 Β0 ἢ. 
Τ, ἃ. ΑἸτουῦν. 1890 ΝΥ. 59, ὙΝ δἴβίκθ, Ργομιθῦμθαβ ππὰ βοῖη Μ γίμθη- 
Κυθῖβ. Πιοιρχὶρ 1842, ἘΠ. ν. ᾿αβαῦϊχ, Ργοιηθύπθαβ. Π 6ν Μγύπαβ 
τπα βοῖηθ Βοαθαίμμρ. Ὑ  υζθίοῃη5 ἄογ  οΥ]. ΥΥ̓ ἄγριο 1849. 
Ῥγθ]ον, ασιθοη. ΜυύΠο]οοΊο 1800. 1. 11-- 19, Ζίπχον, [16 Ρτο- 
τηθίῃθαββαρθ. Ρβαδρ. Αὐοῆϊν 1866 ὅ,. 641--ὁ89. ΕἸΔοΗ, Ζαν 
Ῥχτοπιθύπθαββαρσθ. {8} 00. ἢ, ΚΙ. ῬΏ11Ο]. 1881 5. 8117. Αποἢ ΒΌγοὶ- 
ΠΔτητη 61, [)}16 ὙΥαπαθυαπρθη 461 Τπϑοποβίοομίου [ο. ΚΙΘΙ 1881. 

4. ὕ05εγ α16 Πεγδιηδίαγριθ: Α. ΥΥ. ν. ὅθ] 661,  ου]θϑαηρθῃ 
ΡΘΥ ἀγδιηδύβοη 6 ἰΚυπδί. 1 . 104. ΒΙἅπηπον, 16 1466 465 
ΟΠ ΚΒ815. πὶ ἀθη ΤΎᾶρ. 465 ἃ. [μοἰρχὶρ 1814. Απάθιθβ 5. [ἢ 
ΟΠ πιδπη8 Αὐβρ. ὃ’. 9θ0 6 -- - Υγρ]οκου, 16 βοῦν ]β156}18 
ΤΎΠΟΡῚΘ ΡΥοιηθίπθυβ τ. 5. Σ. αγιηβίαασὺ 1824, Ναοβμέίτασ. 
γαηκίατι 1820. αν, Ηθγηδπη, 6 Αθ. Ῥγομι. βοϊαΐο. 1828 (Ορᾳβο. 
ΤΥ ὅν. ὅ). Τοθροίπιαπη, [)6. Αθβοῖ. Ρυοπηθίπθο. [μοιρχῖρ 1829. --- 
Ίββθη (Βυιθῦ πη ΝΥ 6] ο κου) ἴῃ ὙΥΘΙοίκουβ ΤΎΠΟΡΙΘ 85. 92- 94, 
ΒοΙ]ᾶπη, 1}6 Α Θβ6}.. ἤθυῃῖοπο τοι. Βγθβ]αι 1897. 4. Η. ΤΠ ΘορΠι. 
ΘΒ αὐ, 1)6 Ῥγοπιθίμθο νἱποῖο. Αὐρβθανρ 1831. Αμ56]πι Εραου- 
Ὀδοῦ, 1}6 ΡΥ. Α.6. Θ0Π51110 ἃίααθ ᾿πᾶο]6 (ΝΡ 6]. ΒΟ νυ ρθη πογδαβρ. 
γ. Ηοἰΐηθυ. Βγαιηβοην. 1858 ΤΥ Κ΄. 129). 1. Οἀθβ8αν, Βθζθηβίοη 
ἀοὺ ΘΠ πη ΒΟ ἤθη Αὐβοαῦθ ἴῃ Ζεοϊίβουγ. ἔ. 4. ΑἸ εγῦν. 1845 
Νι. 41, α. Ἠογμδηη, Π)Ὲὲ Ῥχοπιθύμθο Αθβοηγ]θο. [ἡρβῖαθ 1845 
(Οριιβο. Ν1Π ρ. 144---108). Βομοθπιάημ, ΝἸπμἀ]οίαθ Τουὶβ ΑΘΒ0}. 
Οαὐγρη. 1846 (Ορυβο. 1Π1| ρ. 95) ἀπὰ ἴ7ἠ08. ἄθπ Ργομηθίμθιβ 
465. Α. (πη Ηρῖγη Ργοΐ. Ομ θβαγ) πὶ Ζοιίβοιτ. ἢ. ΑἸ οσῦν. 1846 
ΝΥ, 111 (Οριιβο. ΠΠ 120). Οδοβαν (Απύνουῦ ααὐ ΒΟμδΙμΔΠΠΒ 
βοθγθῖθθπ.) ρα. Νυ, 118 5, 899, Βαιμιῦθσοι, {ἈΠ ΘΒ θυ] ῃΐ 
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ΡΆ1]1Ο]. ΠΠ 5. 829. Η. Κβοκ, [θ6γ ὑπθο]ορίβομθ ΟἸΠδγα κίον (68 
Ζθαβ ἴῃ ἀ. Ρυ. ΑἸ οϊκδίααὺ 1851. Μουῖς (ὐὑδύγίθγθ, Ρυομηθίμθαβ. 
Βδαίβομθα Μάβοαμι 1δδῦ Νυ. 14. ΠΟ] Ππσογῦ, Ηριάἀθηύαμη. ἀπὰ 
ΨΦυαδοπΐαμη. Πδσθηβρυῦς 1801 5, 209. ΨΥ ϑΙοῖκου, ΟΥ̓ ΘΟ Β6Πῃ6 
(ἀδυίου]θ το. Οδεθίπρθη 1859)00. Π'Ἢ 5. 246. ρει. ΚόοΠΪν, 
ΑΚδάθιμῖβοῆθ νουίσεσθ ἀπα Β βάθη. 1. Δάνιοῃ 1859, 5. 1 (06- 
ΒΡΤΌΘΠΘη. στο Κ. ΠΘΕγο ἴπ ἤθη 98 πγ, ΓΞ ΒΙΠΠΟΙ: ΠΙΘ9. ὃ Ὁ 99): 
Ξοπδιηδηη, Νοοῖ οἷη Ὑγουῦ ἄρον ἃ. Ῥυ. Ογβιΐβνυσα! ἃ 1809, 
(δ 6881, δὲ Ῥγομιθέμθαβ 465 ἃ. Ζαν Πουϊβίομ 46 Εσαρθ ὮΡΘΥ 
5611 ἐβθοϊορίβομθ Βεάἀθαΐαπρ. Μαυθατρ 1859, ΥΥ. ὙΊ ΒΟ ΠΟΥ, ὕει 
α16 Ῥυουπθυποαβίτασοαϊθη 465. Αβοῦγὶαβ. Βαβ6] 1859. Η. ΙΚϑθοκ, 
16 πϑαθβίθ [ἰὐίθγαίαν ἄρου ἃ. Ρὺ. τὰ 9487}. { Ρ]1]0]. 1860 
5, 459. ΥΥ. Του], {0 8γ ἀ65. Α. Ρχυ. ἃ. Οτθϑίιθ. Ταριησθη 1861. 
γν. Μαγοον τς, 6 Α6. Ργοιμιθέπθο. [) ἀββϑι ον 180. Β. δ βαί8- 
1ο1, θα α. ἀϊ6 (οὐὐοιὺ Ὀ6Ι Ἀ, [4888 1861. ΤῊ. Ηθῃυὶ Μαυίϊη, 
8 Ῥχοιπόιμόϊα6. Τταάθ, σὰν 1ὰ ρεπβέβ οὐ 16 βἰγποίασ 486 οϑὐδβ 
ἐγ110016 4 ἴδοι !ο. Ραγὶβ 181. ῬᾺ] βοιτγαῦσ, 16 Παγβέθ]απρ 
(68 Ζϑαβ ἴπὶ Ῥιοιμθίμθαβ ἀθ5 ἃ. β ]σγθάθὶ 1815. Και ΕἼΘΥ, 
Ἀβομν]οβ- δύπαϊθη. Ομ αῦβοη 181. Εἰ, Βϑϑιπιαπη, Π6 Ρτο- 
τηθῦμθο Αθβοῦυ]θο. [δθϑβδὰ 1810. ΑἸθχάμάον Κο 56}, [)6γ Ρσο- 
πιϑίμθιβ ἀθ8 ἃ. σὰ υὙϑυβίθῃθι 115 (6. ΕἸ οὐ πιο μκοὶν ΒΘΙΠΘΥ 
Ἐπ βίου. Βου]η 1810. Ραΐη, Εδα 65 βὰν 165 ὑγασία 65 ΘΎΘΟΒ. 
15 (1517) ρ». 250---808. ΑἸοδϑὲθ Ι,6ηΖ6, 1] το 48] Ργοπι. αἱ 
Εβοθ]ο. ϑροϊοίο 1817. Πιοσ]5 Οδιηρ 611, ΤΠ 6 ταὐθπέϊομ οἵ Α θβο. 
ἴῃ ἐπ Ργοιμθίμοιβ- ΤΥ]ΟΡΊΘ. Αοδάθιην 1871 ην. 211. ὍΝν. Ηουσῖρ, 
1)45 οὐ μ]βοῃ- τ] στῦβθ Επιμἀδπιθηῦ (6. Ἄβοινι. Τυαρόα16. Κοπβύδῃ 
1818. ΑΙοχ. ΚΟ Ιβοι, ἴον ἄθη Ρσομι. 4. 56}. ΡΠΠΟΙ. 41 8. 997. 
Ομν. Μυῇ, νοι Τηδπθη, Ῥτοπιεθῦηθαβ τ. Βααβύ. Εἰ Υοτνίγασ. 
ΗΔ4116 1889. Η. ὙΥε1], ἦκα [8010 46 Ῥγοπιθιμβόθ ἀδπ8 Ἐβοῆγ]ο, 
Απππαῖτο 46 ᾿᾽458506. ΡΟυ Ἰ᾽ Θποουτρθιηθηὺ 465 ἐϊ. σν. 1880 5. 290. 
Ρ. Πϊομύον, Δαν ᾿υαμπιαίασριθ ἀ65. Αβοῃυ ]α8. Γμοἰραὶς 1892 5. 48. 

ὅ. ὕειν ϑομδυρ]αΐζ πὰ ϑοθπουϊθ: Βοὺ. «105. Μεγον, Α6. 
Ῥυ. γ᾿ 410 ἴπ ἰοῦ ἃρῚ νἱάθαύασ. Βοππ 1801. Βετη. Ερβ5, [8 
ἸΙοθο ἴῃ 40 ΡῬΙΟΠΙ. ἀρυὰ Αϑβομγ απ σἱποῦαϑβ 810. ΒΟΠῚ 1862. -- 
Ο. Βὺ. Μάϊον, 16. βοθηῖβοῖθ [)αγβίθ]απρ 465. βου θίβομθη 
Ῥτγοιποίμθαβ. ϑίαηε 1811. Οἰΐδο, [)68 Ῥγοιῃ. Αθβοὶ. γ8. Β6θῃϊ]οᾶ, 
Πιββοσί. σοι Ποβίοοις 1812. Βὺ. [ὴ. ΑἸ]1θὴ, Ρυουηθύπθιβ δα ἐπ 
(ὐδαοαβαβ, Αἀπθυοδηῃ «ουγηδὶ οἵ ΡΙΟΙΟΡΥ, γο]. ΧΙΠ τσ 1 ΒΕ ΟἿ 

6. ὕθεν Θγτηπηθῦυθ Ὧθ5 ιαϊοσθ: Ὁ. ΒΙΡΌΘοκ, πὰ Αε6- 
ΒΟΒΎ 5. αγίθ 1π ΕΥΌΠ]. ἵᾺ Ρα]8 ἀϊγου θα ΘΟΠΙΡΟΒαΘΥ. Βειῃ 1889. 
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"ΡΟ ΜΗ ΘΙΥΥΣ 

ΔΙΕΣΜΩΠῊΣ. 



ΤᾺ ΤΟΥ ΔΡΆΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΠΑ 

ΚΡΑΤῸΣ (ΚΑΙ ΒΙ4Σ4.. 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ:. 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 
ΧΟΡΟΣ ΦΚΕΑΝΙΔΩ͂Ν. 
ΦΚΕΑΝΟΣ. 
Τῷ ΙΝΑΧΟΥ. 
ἙΡΜΗΣ. 

ΥΠΟΘΆΡΣΣΙΣ. 

Προμηϑέως ἐν Σκυϑίᾳ ,δεδεμένου διὰ τὸ κεκλοφέναι. τὸ πῦρ πυν- 
ὅϑάνεται Ἰὼ πλανωμένη, κατ᾽ Αἴγυπτον γενομένη ὅτι ἐκ τῆς ἐπαφήσεως 
τοῦ Ζιὸς τέξεται τὸν Ἔπαφον. Ἑρμῆς τὲ παράγεται ἀπειλῶν αὐτῷ 
κεραυνωϑήσεσϑαι, ἐὰν μὴ εἴπῃ τὰ μέλλοντα ἔσεσϑαι τῷ 4Ζιί, καὶ τέλος 
βροντῆς γενομένης ἀφανὴς γίνεται ὃ Προμηϑεύς. 

Κεῖται ἡ μυϑοποιία ἐν παρεκβάσει παρὰ “Σοφοκλεῖ ἐν Κολχίσι, παρὰ 
δ᾽ Εὐριπίδῃ ὅλως οὐ κεῖται. ἡ μὲν σκηνὴ τοῦ δράματος ὑπόκειται ἐν 
Σκπυϑίᾳ ἐπὶ τὸ Καυκάσιον ὄρος" ὃ δὲ χορὸς συνέστηκεν ἐξ Ὡκεανίδων 
νυμφῶν. τό τὲ κεφάλαιον αὐτοῦ ἐστι Προμηϑέως δέσις. 

1686. ΗἩγρούμθβίβ υὔμυῦ σὸπ ἄθτη ΟὙὐδτητη ΔΕ 1κου Αὐἱϑέορ πᾶ πθ 8. γῸΠ 
Βγζϑηζ ΠΥ, ΘΙΟΠΘΙ [πῃ ΒΟΙΟΠΘη ὑποϑέσεις φιουϑὺ 416 Ηδυρὶραμπκίθ ἀθυ 
Ηδπα]απρ ἀπρὶοθί, Πῖου ΔΌΘΥ ἀδ8 Αὐἰγθύθη 465 ΟΚθᾶποβ απθϑδομὐοὺ 18 [8{. 

Ιῃ ἄθαι δυνϑμπίθι ϑ οι 468 ΞΟΡΒΟΚΙΘΒ, Κολχίδες, νὰν ἀδγσθβίβ!ΐ, 
Ὑγ16 510}: Ιἀ8οὸ τηἱῦ ΗΠ ἀον Μϑάθα (68 ροϊάθπθῃ Ὑ]1θίβθθ Ὀθιιβομ ἰσῶ. 
Μβϑᾶρθα σὺ ἄθῃ) ἰΆ80η α16 ΜΙ6Ὶ Ἰκαπα, 6] 086 1ππ νου ΝΥ απάθῃ βομιἀνζέθῃ. 
θᾶζα σομῦτἑο 488 φάρμακον Προμήϑειον, 6] Π68 ΑΡῸ]]. Βἢῃ. ΠῚ 848 Εἰ 
ὈΘΒομτοῖθύ. Π1Θ Απραρθ, ψὶθ Μβᾶρε ἀϊθ ὅδ 106 ρϑχομπθα πα Ὀοτοϊ ῥοῦ 
Βαΐίθ, θοῦ Αη]αίβ, νοη θη [ιοἰάθη ἀ68 Ῥτοιμθίμθαβ σὰ θϑυϊομέθη. ὈΊθεθ 
Α ΒΟ γί βαρ, ῬρΈ Πα ταϊῦ ἀθιη Υ 680: 

ὑμεῖς μὲν οὐκ ἄρ᾽ ἦστε τὸν Προμηϑέα. 



ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤῊΗΣ. 

ΚΡΑΤΟΣ. 

Χϑονὸς μὲν εἰς τηλουρὸν ἥκομεν πέδον, 
Σκύϑην ἐς οἶμον. ἄβατον 

1--121 ῬτοΟ]οροβ. 1-- 87 ὀγϑύὺθ 
δοθπθ: Κτοῦοβα. Βὶ8 ἀθη Ῥτο- 
τηθῦμοιβ ΒΟ] ρΡρϑπηᾶ, Ηδϑρμὃ- 
βΒύοβτηῖυ ΘΟ τη] ἀ ο  ΘΥΚ ΖΘΈΌΡ ΘΗ 
γΘύβθ θη ὑτθύθῃ 11πΚ5 δα, 

1. χϑονὸς πέδον θοῦ ἀΙΟΠ ΘΥΊΒΟΠ6 
ὉπβοΒτοῖθαηρ [ἅν χϑόνα (εἰς τηλου- 
ρὸν χϑόνα): ΞϑΌΡΡὈ]. 260 χώρας ᾿Ζπίας 
πέδον, 602 πέδον γᾶς, ῬοΙπ. 488 
γῆς ἀχαιίδος πέδον; τοῦ (6 Ρ]61- 
Θμθη Βοζιθμπηρ 465 Αα]οκίϊνβ δαΐ 
488 ζὰν {πβογθι θαπρ αἸΘπΘηα6 
Βαθβίεαυἑιν, 6] 0 65 τοῦ ἀθπὶ (θη. 
ὩῸΣ οἴπθη ΒΕορΊ ὈΠαοῦ, πηΐθῃ 
91, 110, 828, ϑερῦ. 804 ποῖον δ᾽ 
ἀμείψεσϑε γαίας πέδον, Ἐπ. 299 
χώρας ἐν τύποις Λιβυστικοῖς. -- 
ΜὶΠΕῸῪ μὲν -- σοὶ δὲ (3) να ΔΘΥ οΥβίθ 
ΤῸ] ἀ68 Ααἰξτασβ, Ῥγοιηθίμθαβ δ 
Οτὐῦ α. 506116 Ζὰ βομαθη (ἥκομεν 
δῶ πὰ τ, 1 Β᾽ηα ὥτὰ Ζ1616“, 
γΡΊ]. 12), ἀθῃ) συυϑιΐθη, ἀοι Αὐΐρεαθθ 
468 Ηορμββίοβ, σερϑη θθυσθβίθ!]. --- 
τηλουρός: ἀἴοδοη Ασοθηὺ ρίθῦ δ8- 
αὐ ΟΠ] 0 ἢ ἀθνὺ ΟὙΔΙΩ ΙΔ Ι ΚΟΥ Ατκὰ- 
α108 περὶ τόνων Ὁ. 18, 6 8δη. Ὀδι- 
ΠΔΟΗ δῦ τηλουρός γοη τηλοῦ Μ|ὶθ 
πονηρός γου) πόνος σθὈ!] οὐ. Απ- 
ἄθγθ ᾿ἰθιΐθη ἀὰ8 Υοτὶ γομ τῆλε α. 
ὅρος (οὖρος) --- ουΐα8 ἐθυγΪΠ1] ΡΤῸ 
οα] βαπῦ -- οἄθν οὖρον, ἤδαπι (νρΊ. 
Οαγύϊα8 Εἴγταοὶ. 5. 8482) ἃ. Ῥδηπ 
νγᾶτθ τήλουρος Ζὰ δοοθηξαϊθτθῃ. 

2. Σκύϑης 815 Αα]οἸκυν δθοἢ 
4117, Βορί. 8171 Σ,κύϑῃ σιδήρῳ, Ἐϊυν. 
ΒΒ68. 4260 Σικύϑης λεώς, γρὶ]. Μαι- 

εἰς ἐρημίαν. 

{18}. 1 28, 4 δογύμεδβ ζῃηδίαραοϑ, 
ππΐθη 806, ἀρ. 109 Ἑλλάδος ἥβας, 
ππΐθηῃ Προμ. λυ. Χ 9 ίγυν στρα- 
τόν, ἵταρτη. 818 Κουρῆτα λαόν υπὰ 
απύθῃ σὰ 161. -- Ζα οἶμος (Βαμπ᾽, 
ἄδπηη ᾿δύγοιτ, ΘΌΣ10}) νρ]. 1]. 11, 24 
τοῦ δ᾽ (ϑώρηκος) ἤτοι δέκα οἶμοι 
ἔσαν μέλανος κυάνοιο (ΖΘ ῃῃ δύγθιἴθῃ 
γοη ΒΙααβίδ]). --- ἄβατον 5 ἴῃ 
ἀερεμδαύς χὰ οἶμον, 6 ΘΠ 65 
ΒΙοίβθ πο Βαμμ, α16 [ πἰθιηδη- 
θη οἷπθ Βδμπ ιἰδὐ“. γΥρ]. ϑορῃ. 
Απί. 118 ἔρημος ἔνϑ᾽ ἂν ἡ βροτῶν 
στίβος. --οὀΟ ΗΣ16 σίθιομα Αὐΐδβαπρ' 
ἵπι αὐἸἰύθη Β᾽πίβθο ἤπαθὺ 510} δομύ- 
τη8}] ἴῃ πηβούθτῃ δύϊοκθο, ὙΥ̓Βτεμα 
ον ΤΥ ΥΔΟγΒ τὰ ουβϑύθη Εἰ αἴ8Β6 
ἸΤΏΠΊΘΥ 818 Θἰπθῖη ογίθ Ὀαβίθῦ 
(χα 1106), δῦ 1π Ζυγθιΐθη τι. ἔπ θη, 
ὈΘΒομ 6.85 ΔΌΘΥ 1πὶ ἀσιτὕθη τι, γι θυ θη 
Επυΐβα α΄6 οὐϑίθ Καγζθ ἃἋθ5. Τι- 
ῬυδομγβΒ πὶ ἀοΥΓ Π6Ρ6] ἀ16 [Ιοϑύχίβ 
506. ἀ68 νου αβρομθπάθῃ ὙΥοτίθβ 
ΟΟΘΥ Θ΄ Π6. ΘΙΏΒΙ Πρ 6. ταῦ (6πὶ γοῦ- 
ΒΡ Βοπάθη Ὑν οσΐθ δαΐβ οηρβίθ σὰ- 
ΒΒ τη ΘΠ προπθ Ῥαγθ]ς6] (τὲ 861, 
γὲ 140, δέ 998). τὰ αν θη Εἰ αἰΒ6 
1ο]σὺ ἃὃῃ 860η8 ϑύθι θη πϑῸ ΔΘΥ 
Οἶδα οἷῃ ἀγθιβι ]ρο8 δγουῦ, (88 
ἔν 5100}. δἰἴπθὴ ΤῊ ον Ὀ1] αθί, 
ἃ ἀθπ ΖΜ}0Ὸ1Ὶ {ρυῖσθη Θύθ]] θη. Οἷα 
ὙἹΘΥΒΙΌΙΡΟΥ ΕἸρθηηϑιηθ (3861 Κιλι- 
κίων, 840 Ἰόνιος). -- [)6Υ ὅ0}ο], 
Ῥουηθυῦ σὰ ἀἸθθθπὶ Υ. τοῦτο εἰς 
τὸ ἀπαραμύϑητον τοῦ δεϑησομένου" 
καὶ Σοφοκλῆς τὸ αὐτὸ περὶ Φιλο- 
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Ἥφαιστε. σοὶ δὲ χρὴ μέλειν ἐπιστολὰς 

ἅς σοι πατὴρ ἐφεῖτο. τόνδε πρὸς πέτραις 

ὑψηλοκρήμνοις τὸν λεωργὸν ὀχμάσαι σι 

3 ΄, -- 2 3 7ὔ ᾽ὔ ἀδαμαντίνων δεσμῶν ἐν ἀρρήκτοις πέδαις. 

τὸ σὸν γὰρ ἄνϑος, παντέχνου πυρὸς σέλας. 

ϑνητοῖσι κλέψας ὥπασεν᾽ τοιᾶσδέ τοι 

μτήτου λέγει, να]. ΕΠΗ]οΙπηρ 5. 28 
α. Κ΄. 20,210, δαο ΑὙἱβίορῃ. ΔΒ. τ04 
ξυμπλακέντο τῇ Σχυϑῶν ἐρημίᾳ. 

8. Ἥφαιστε, σοὶ δέ: 50 Βπαοὺ 
Ἰᾶμ ἅδη Ὑγοκαίίν ὕϊξοιβ νοτϑι8- 
σϑβῦθ!]ῦ, ἀπὶ ρΊΘΙοἢ ἀστοι ΝΘηπυηρ 
Ὧθ58 Νδαμθηβ α16. Αὐξηρυκβαιμηκοιὺ 
ἂὯθ5 Αμηρογθάρίθη ἴῃ ὈΘΒΟΠΘΙΘΥ 
ὟΝ 6180 2 ΘΙΎΘΡΘΗ. ὙΡΊ. Θὰ. 10, 
180 ἄττα, σὺ δ᾽ ἔρχεο ἁγάσσον, Η. 
1, 282 ᾿Δερείδη, σὺ δὲ παῦε τεὸν 
μένος, 6, 429 Ἕκτορ, ἀτὰρ σύ μοί 
ἐσσι πατήρ; πῆρ Ὀδὶ ΘΟΡΠΟΚΙ68 
(ΑΙ. 1409, Ε]. 180, 0. ΒΗ. 1096, 1508, 
Θ᾽ Κα. 987, 592, 507, 5892, Δηΐ. 1087, 
Ῥμ]]. 799); ΔΌΘΗ ΓΡΙαἰου ἸἾπραρ. 1910 
ὦ Σώκρατες, πρὸς σὲ δ᾽ ἂν ἤδη 
εἴη ὁ μετὰ τοῦτο λόγος. -- μέλειν: 
Κυδρ. ΠΓ 5 ἀΠ ΤΠ Ὁ τ 1 ἘΠΕ ΠΡῸΣ 
- ἐπιστολᾶς, ἐντολάς, ΥΡ]. δαρθ!. 
1012 φύλαξαι τάσδ᾽ ἐπιστολὰς πα- 
τρός, Ῥειβ. 288 κοὐ μνημονεύει τὰς 
ἐμὰς ἐπιστολάς, ἔγρια. 298 ἄκουε 
τὰς ἐμὰς ἐπιστολάς. 

4, πατήρ νοῦ Ζθυβ πιομὺ Ὀ]Ο(8 
αἴθ Πίθμπου 40, ὅ8 ἀπα Ηργτη68 947, 
984, βοπάθιῃ ἈΠΘΕ Ηδορμδβίοβ 17. 

ὅ, λεωργόν" κακοῦργον, πανοῦρ- 
γον, ἀνδροφόνον ΠοΒγΟΉ. (΄. σαντα 8 
ὅν. Εὐγια. 5. 8615 Ἰοιὐοὺ λεωργός 
σὸν ἄθν αινζοὶ λὰ (λάω, λῆμα, 
λῆσις) Ὁ, ἃὰ5 ΘΙ ΟΠ 6Υ᾽ λα- οργός 86- 
ὈΠᾶοῦ πψογάθῃ βοὶ, 8580 ἀδίβ λεωργός 
ἄθη Ῥοαραϊοθί, 6] μοῦ ομμθ Πὐδοῖκ- 
βιομῦ δυΐ Βδομύ ἃ. Θοβοῦσ ἢτι; ΠΒΟΒ 
ὙΥΠΙΚαν μιαπα6}0. γρὶ. Βββγοῖ. 
λαοργός" ἀνόσιος. Σικελοί, ΑΤΟΙΗ]. 
ἔτσι. 88 πάτερ Ζεῦ, σὸν μὲν οὐ- 
ρανοῦ κράτος, σὺ δ᾽ ἔργ᾽ ἐπ᾽ ἀἂν- 
ϑρώπων ὁρᾷς λεωργὰ καὶ ϑεμιστά, 
ΧΘΒΟΡΙ. Μίϑῃι. 1.8, 9 αὐτὸν ϑερ- 
μουργότατον εἶναι καὶ λεωργότατον. 

0. ἀδάμας" γένος σιδήρου ΗΘο- 
ΒΥΟ., τυρὶ. 064, κρατεροῖς ἀδάμαν- 
τος δῆσεν ὙΠΟΙΣ Ριπᾶ, Ῥγία. ΤΥ δῦ 

“παῖδ δίβοσηθῃ ΝΕΡΘ]η᾽, ἐξ ἀδάμαν- 
τος ἢ σιδάρου ΘὈ4. ἔυρτη. 88. Εγχεὺ 
βϑ1ὺ ΤΠμθορμναβὺ πιγα ἀδάμας ἴῃ ἀθν 
Βραραύαηρ νου Πιδιηδηῦ σθΌγϑπομς 
(ΡΙπάθυ ἀθ δαδιημδηΐθ, οοτηπμη. ἃπέϊαα. 
Ρ. 19). - ἀρρήκτοις πέδαις: 11.18, 86 
ἀμφὶ δὲ ποσσὶ πέδας ἔβαλε χρυ- 
σείας ἀρρήκτους ἀλύτους, υπίθῃ 
19 δυσλύτοις χαλκεύμασι. Πέδαι 
ΕΘ ββ6]η, δεσμά Βαπᾶθ. γα]. Εν. 
ΒΆΚΟΙ. 447 δεσμὰ διελύθη. πεδῶν, 
Αρ. 880 πῆμα νόσου, Ῥεῖβ. 548 
λέκτρων εὐνᾶς. --- 6 ἀπαρϑᾶδὺ μαΐ 
Αβοιν]οβ τοϊὸ Αὐβηθηπιθ σοὸπ ϑθρύ. 
ὅθ9, ψὸ ἀεγ ΕἸσθηηδηηθ πἰοὺ Ἰοϊομῦ 
ὉΠ 6.8 ἴῃ ἀθη ὕΟΓΒ Ζῇ Ὀγπσθη Δ 
(αηΐθη 840 80 πἰοῦ ἈΙΘΠΘΥ Ζὰ 
ΤΘΟΠΏΘΠ), ΜΠ ἴτἢ Θγβύθῃ ΕΒ αἴβθ 4685 
Τυϊπηθίθυβ. ΠΘυΒ6 106 θθϑίθηῦ Ἱτ ΠΊΘΥ, 
Ὑ16 ἀοΥ ΤΎΥΔΟΙ 5 ἃ. Πα Κίν]ὰ8. 1ΠῈ 
οτβίθῃ Εαίβθα (σὰ 23 ἃ. 780), 
ΘΙΠΘΙη ΘΙ ΠΖΊΘΘΗ Ὑγουΐο, 6] 065 ρ6- 
νγΠΏ] 10 αὙΘΙΒ1101σ, δἔξθυβ 16 ἢ 
ΘΟ]. ΤΠ] ΘΠΥΒΙΠΌΙΡ δῦ (16. ΒΊΟΥ ΠΟΟῊ 
61 555: 296: 80, 811). ὕπϑοι δύδοκ 
μαι ἀνθίζθῃμ ΒΟ] 6η6 Αὐῇὸᾶδβαηρθῃ. 

1. τὸ σὸν ἄνϑος᾽ τὸν σὸν πκό- 
σμον ὅοΠ0]. ΤΠΘορΏ. 462 Ποιίβῦ 68 
Οο]α 65 τοίμθν ΟἸδηΖ καϑαρὸν ἂν- 
ἅὅος. --- πὰ παντέχνου πυρός δ]. 
110, ΧοπΟρΙ. Μριῃ. ΙΥ̓ 8, 7 τὸ δὲ 
καὶ τὸ πῦρ πορίσαι ἡμῖν, ἐπίκουρον 

μὲν ψύχους, ἐπίκουρον, δὲ σκότους, 
συνεργὸν δὲ “πρὸς πᾶσαν τέχνην 
καὶ πάντα, ὅσα ὠφελείας ἕνεκα 
ἄνϑρωποι κατασκευάζονται" ὡς γὰρ 
συνελόντι, εἰπεῖν, οὐδὲν ἀξιόλογον 
ἄνευ πυρὸς ἄνθρωποι τῶν πρὸς 
τὸν βίον χρησίμων κατασκευάζονται, 
Ῥ]αῦ. Ργούερ. 821 Ὁ ὃ Προμηϑεὺς -- 
κλέπτει Ἡφαίστου. καὶ ᾿ϑηνᾶς τὴν 
ἔντεχνον σοφίαν σὺν πυρί. --- πυρὸς 
σέλας Βοποη Ηομι. 1]. 19, 81, ΛΕ. 
Ηο5. ΤΏ ρορ, 866 κλέψας ἀκαμάτοιο 
πυρὸς τηλέσκοπον αὐγήν. 
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ἁμαρτίας σφὲ δεῖ ϑεοῖς δοῦναι δίκην, 
ὡς ἂν διδαχϑῇ τὴν 4΄ὸς τυραννίδα 10 

στέργειν. φιλανθρώπου δὲ παύεσϑαι τρόπου. 

ἩΦΑΙ͂ΣΤῸΟΣ. 

Κράτος Βία τε. σφῶν μὲν ἐντολὴ 4] ιὸς 
ἔχει τέλος δὴ κοὐδὲν ἐμποδὼν ἔτι" 
ἐγὼ δ᾽ ἄτολμός εἰμι συγγενῆ ϑεὸν 

δῆσαι βίᾳ φάραγγι πρὸς δυσχειμέρῳ. 1ὅ 

πάντως δ᾽ ἀνάγκη τῶνδέ μοι τόλμαν σχεϑεῖν᾽" 

εὐωριάζειν γὰρ πατρὸς λόγους βαρύ. 

τῆς ὀρθϑοβούλου Θέμιδος αἰπυμῆτα παῖ. 

ἄκοντά σ᾽ ἄκων δυσλύτοις χαλκχεύμασι 

9. σφέ, αὐτόν πῖθ ϑορύ. Θθ1ῦ, 
ΞΌΡΒ. ΑἹ. δ1, Ο. Κι. 40, ΤΎϑοΗ. 284, 
τππῖ: ΙῸπ 54, 71] ὦ ὅ. Β61 ἅδῃ 
ΤΥΔΡΊΚοΥη πιστὰ σφὲ [ἅν ΒΙπρα] αν, 
θδ] τι. ΡΊατα] σοοτγαποιὺ, τα ῃγοπα 
68 Ὀ6Ὶ ΗομθΙ πὰ [ἅν ἄθη 8] 
γογκοιμμῦ. Υ5]. Κτᾶρον 11 851,1,14. 
10 ἄν ῬὈ6Ὶ ὡς ἃ. ὅπως 6. 6οη]. 

ἰδῦὺ ἴῃ θυ αὐδίβομθη ΞΡΥΘΟΠ6. 56} 7 
δου ]10Ὲ; 80 , Βοργϑυομῦ Αὐιβῆο- 
ῬΠΘΠΘΒ ἸηΠΘΥ ὡς ἄν, ἃ. ἴῃ ἄθῃ αὖ- 
ὈΒΟΠΘῺ ΤΑΒο υ θα Βπᾶοί 5100} ὅπως 

ἄν ϑυῆρ; γρ]. 664, Τ060, 824. Ποῖ 
αοάδηϊο ἰβύ: Θδταῖς ΕΥ̓ δαυϊπογί, 
ἀθν Θθναὶρ ἀ68 Ζθαβ ζατμῃ Τιοίδ 
α16 ΜΘπβομθα Ζὰ ΠΙΘΌΘη“. 

18. Μιὴῦ ἔχει τέλος ν6]. ὅορ!. Ο. 
Κ. 1180 πάντως ἔχει τάδε κῦρος 

(ΞΞ κεκύρωται). --- οὐδὲν ἐμποδών: 
“1811 νοβ ἀϑυϊποῦ". ,1ὰν μαοὺ Θαγθ 
Ααυΐσαθθ γο]Ἱταομὺ ἀπὰ βοἰά Γουίρ; 
πὰπ Κοτημηῦ 416 Π 61 Π6 δ τ] 0}.“ 

14, συγγενῇ: τὸν ἀπὸ μιᾶς ὃρ- 
᾿μώμενον τέχνης 8610]. Ὑ]ΘΙΤΘὮΣ 
Ἰη[8 τη συγγενῆ σοὺ δι 66- 
ΒΟ] ΘΟ  βνθυνδη  βομϑβ; νϑυβύθθῃ, 
γρΊ. 89, 289.ὡ Ηδρμξβίοβ ἰθὺ ἄοτ 
Βομῃ 68 Ζθὰθ ἃ. δ᾽ Ηδτᾶ {ΠῚ 
Ὁ11 {) οὐθυ ἤδοὴ Ηοϑβίοα, Τηθοσ. 997 
ἼρΥ γαύθυ]οβθ ϑοιη ἀθὺ Ηδτα, 16 
Ῥτοχπθύμθιβ ϑομη ἄθν ΤΏ ρυ8β. ΤῊ6- 
15 ἰϑὺ Τοομύου, ἤρθγω ΕΠ ΚΟ]η 465 
ὕτδμοβ. Υρὶ. 89. 

17. εὐωριάξζειν" ὀλιγωρεῖν, μὴ 
ἔχειν φροντίδα, παρακούειν ΗΘΒΥΟΙ. 
δῦ 8 συΐθη Μαυΐβ τ ]ο᾽ομίθῃ 

Ἀβσηυσοβ, Ῥχοτηθίμθαβ, 8. Απῇ. 

ΒΙΏΠ65 (εὔωρος, 560. γ8) 61 ΟΘΥ 
Αὐδέδηγτιπο οἴπθθ Αὐἰγαρθθ, 80 
πἰσητηῦ τη αἴθ ὅδομθ ποῦ σϑπδι. 
ὙΩ]. ἀπβοῦ “οῦνγαβ δαΐ α16 Ἰϑιομῦθ 
ΑΘΠ56]1 πϑῃπιθη᾽. 

18. Θέμιδος: νρ]. ΕΙπ]οΙδαρ’ 5. 
10; ὀρϑοβούλου τ. αἰπυμῆτα Κοπίτδ- 
ΒΌΙΘΥΘη; αἰπυμήτης, ΟΟΥ τηὖῦ ΒΘΙΠΘΥ 
ΚΙαρηοΙθ σὰ ποοῖ, ὥἄμροθι. 85 Μαίβ 
Εἴπααθ βέγθὈῇ. γο]. εὔβουλον Θέμιν 
Ῥιηα. ἔγστῃ. 6. --- "ΡΙ8 Αὐῇόϑαηρ 1ἢ 
Θἴπθῃ Παἰκύγ 8 παὺ ἀοὺ ὑγδρΊΒο0 6 
Τυϊπηθίου τὰ ἀνϊθίεπ. Βαίβθ. Β6Πν 
πϑυῆρ; 586]ῥθη Ῥοὶ ἄβομγιαβ [πη 
ογβίθῃ Εἰαίβ τι. σθυ μη] 10} ἀδηη 
ΠῸ ὉΘ6Ὶ ΕΙσΘηηδηθη (780). [τ 
αυιύζθη Τ αίβθ Κοιησηῦ ον δ Κύυ 5 
ΘΟ ὑζθ Πητη8} 1π τπιηΒθυ θη οὐ ο ΚΘ νοῦ 
τι. ΖΦ 50, Ἃαἰβ ΖΊΒΟμθὴ Τ᾽ Π6815 
τι. ΑΥΒ1Ὶ5 α16 ἔβαν [Ἀ}1Ὁ, ᾿πάθι α16 
Ιδῆρθ δυβϑίβθ 1106 ἀα5 παρ 465 γου- 
ΘαΒρΟ πη άθῃ Ὑγονίθθ Οὐθυ οἷ δἱη- 
51101568 τηῖῦ 61 γουϑαβο  ΠΘ θη. 1ῃ 
θΘηρβύου γ ϑυθιηπηρ' βίθμθηαθ5 ὙΥ οὐῦ 
1ιϑὺ (1009 δέ, 1027 τὶς). ΥὙΕ]. σὰ 2. 

19. ἄκοντά σ᾽ ἄκων, 671 ἄκου- 
σαν ἄκων, 218 ἑκόνϑ᾽ ἑκόντι, ἘΠαΓ. 
ΚΥΚΙ. οὔ8᾽ ἑκὼν ἑκοῦσι, Ηΐρν. 319 
οὐχ ἑκοῦσαν οὐχ ἑκών. ὙΥ1Θ ὈΘ] Ἰοὺ 
Ὀ61 ἀθῃ ᾿ Ομ θυ 801006 Ζιβδιητηθη- 
Β[Θ]Πρ᾽ ΟΊΘΙΟ61 ἸῺ ὙΘΥΒΟΒΙ Θά ΠΟΥ 
ΒΘΖΙΘρ' βύθ θη α6 Ὑγουίο 18, 
φοιρὶ Οάα. ὅ, 16 παρ᾽ οὐκ ἐθέλων 
ἐθελούσῃ Ξ-- οὐκ ἐϑέλων παρ᾽ ἐϑε- 
λούσῃ, ὙΒ]. ΘὈα. 8, 272 τ δ᾽ ἐϑθέ- 
λων ἐθέλουσαν ἀνήγαγεν, ὅ, 91 εἰρω- 

8 
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προσπασσαλεύσω τῷδ᾽ ἀπανϑρώπῳ πάγῳ. 20 
ἵν᾽ οὔτε φωνὴν οὔτε του μορφὴν βροτῶν 

ὄψει. σταϑευτὸς δ᾽ ἡλίου φοίβῃ φλογὶ 
χροιᾶς ἀμείψεις ἄνθος" ἀσμένῳ δέ σοι 
ἡ ποικιλείμων νὺξ ἀποχρύψει φάοο. 

τᾷς μ᾽ ἐλθόντα ϑεὰ ϑεόν, Ομο. 89 
παρὰ φίλης φίλῳ φέρειν γυναικὸς 
ἀνδρί, ππίθη 29, 192, 270, 162, 921. 

20, ἐἀπανϑοώπῷῳ αἰνὰ ἀΌΤΟΗ ἀθῃ 
ἴο]ρ. Υ. σψοῖΐου. δαβροί τι. Εὐχίτηϊα 
δνίθ σαμη α] αν ροδύα 1η ἢ π1ὐδ πὴ τη 8}1 
παρ δα αἴ ΠΘτη (Ηθυχαδμμ). -- πάγον" 
αἷ ἐξοχαὶ τῶν πετρῶν καὶ τῶν ὀρῶν 
Ηθβγοι. Θά. ὅ, 411 ἔχτοσϑεν μὲν 
γὰρ πάγοι ὀξέες. 

21. 16 Βϑιῆρ α16 Ρυδροβι μου, 
80 μαῦ ἃἅποῃ οἷν ἀξ ρίοῃ. τὶς ἴῃ 
σον] ύου ͵οῖθθ οπθ ϑἰθ!! απρ' ἴτὰ 
νγϑιύθηι 616 46 461 15] ΚΊΙΟΙ: ὙΡΊ. 
166, ΒΌΡΕ. Απύ. 207 οὔτε ὙΠῸ 
οὔτε του κυνῶν, Εν. ΗΘΚ. 810 οὔ 
ἐλπίδος γὰρ οὔτε του δόξης, ΒΟΡΒ. 
ΤΎΔΟΉ. ϑ οὔτ᾽ 
τῳ κακός, 1284 σπαραγμὸν ἤ τιν᾽ 
οἴστρον, Ο. ΒΝ. 8117 ᾧ μὴ ξένων 
ἔξεστι μηδ᾽ ἀστῶν τινα δόμοις 
δέχεσθαι, θα. 4, 81 οὔτε ἄναξ πὸ 
δευὴς οὔτε τι ποιμήν, ΒΟΙΘα ἔν. 4, 
12 οὔϑ᾽ ἱερῶν κτεάνων οὔτε τι δὴη- 
μοσίων φειδόμενοι. γ61]. ζι 488. -- 
οὔτε --- ἭΟΟἢ δος! πῦγ΄: δ. 
Βο ] ἰθὺ βίοι ὄψει ἐπα τἀ τοι ΒΩ 
ἀδ5 ζϑοῖΐθ ΟἸ1θὰ 8. ὝΡΙ. ΒΌΡΡΙ. 
1000 πρὸς ταῦτα μὴ πάϑωμεν ὧν 
πολὺς πόνος, πολὺς δὲ πόντος εἵνεκ᾽ 
ἠρόϑη δορί. ΤΕ. ΘΗ ΙΒβῖηθ. ΠῸῸ 
ἐι ὉΔῚ ρτδιητηδίϊοι αἴσϑησιν ἀντὶ 
αἰσϑήσεως Ῥοπὶ αἰαηῦ, αα]οὰβ ἴῃ 1ο- 
οἷβ ΘΠ ΠΟΙΏΪη6 ΠΟῦΪΟ γ θυ} 1 ΘΟηρΘη6- 
γ]5. ὑμοῖῦθ σοι ΘμΘμ 60ν (Ποῦ. 

22. σταϑευτύς: φλογιζόμενος ᾿ 
σταϑεύειν γὰρ τὸ κατ΄ ὀλίγον 
ὀπτᾶν φασὶν ᾿Δ4ττικοί ὅ0Π0]. στα- 
ϑευτός" πεφλογισμένος ἠρέμα Η6- 
ΒΥΟἢ. ὕομ στατὸς ἃ. εὔω (ΒΘ6ΠΡ6). --- 
Μαὰ οὐναιίοῦ θδὸ 1 (δυσχει- 
μέρῳ) Θ6ν αἴθ ΒΟ η]ἀθυαηρ ΔΘΥ 
νϊατίρθη ΕἸ αν απ ροπ ΟΥ Καθ; 
ἐάν ἀθη ΟὐἸθομθη γα} αἰ6. 0.114 6- 
γτὰηρ 468 ΟΠ Π ΘΕ δ 68, ΟΣ 510} 
ἄἀθυ [οϊσεημαθ ἀοροηβαῦ ρϑββοηα 8η- 
ΒΟΒ]1Θ 56, ὙΣΙΥ]ΓΒΘΊΏΘΥ, --- φοίβῃ : φοῖς- 
βον ὕδωρ Ηθ8. ἔν. 18. --- φ τοδομύ 

εἶ χρηστὸς οὔτ᾽ εἴ 

ΑἸ ογαύϊομ, τυρὶ. ϑδϑρῦ. 661 φλύ- 
οντὰ σὺν φοίτῳ φρενῶν, Αρ. 492 
φῶς ἐφήλωσεν φρένας. ΕΠπ6 Ῥατο- 
ἀ16 ἀθγὺ 56116 βομοὶπὺ ἀδ8 Ὀ61 Επβί, 
Οἁ. ν. 1484, 217 ἀβου]]θἔονιθ Βυυο"- 
βύος χρόαν. δὲ τὴν σὴν ἥλιος λόάμ- 
πων φλογὶ αἰγυπτιώσει 2 Θδεὐμαϊίθη. 

28. χροιά ρον ΒΒ] ἴθ Θ ΕΌγτη ΠΆΘΒ 
ἄθν ἴομ. (1068) ΕἸ Υὰ χροιή, Ρ6- 
γγ Ὁ ΠΠ]10}}6 Βόυτη χρόα; νρ]}. ποιὰ ἃ. 
πόα, δοιά α. δόα, ΑὙἹείΟΡΗ. ΒΚΚΕΙ. 
010. 684. 686 στοιαά ἔϊτι στδά. 
ἄνϑος γῸ ἀον ΒᾺΥῸ6 Ηοτοά. [98 
οὕτω πάντων τῶν κύκλων οἵ προ- 
μαχεῶνες ἠνϑισμένοι εἰσὶ φαρμά- 
κοισι; νοὸὴ ἀδΥ Βδγῦ6 468 Ηδᾶγθδ 
ΞΟΡΒ. Ὁ. Β. 142 λευκανϑὲς κάρα, 
ΒΑθυΙοΒ 22, 8 τῶν τριχῶν ἔτιλλεν 
ἃς ηὕρισκε λευκανϑιξζούσας; Υγ08 
ἄον Ηδαύξατθθ ϑοϊοθ ἔν. 27, ὅ 
τῇ τριτάτῃ δὲ γένειον ἀεξομένων 
ἔτι γυίων λαχνοῦται χροιῆς ἄνϑος 
ἀμειβομένης. ΤΗβοάρκίθβ ἔν. 17 ἧς 
ἀγχιτέρμων ἥλιος διφρηλατῶν σλοσο 
τεινὸν ἄνϑος ἐξέχρωσε λιγνύος εἰς 
σώματ᾽ ἀνδρῶν (γοη θ᾽ Νόροι- 
ἔαυ 06 ΔοΥ Ἀμαϊορθη). ἀσμένῳ: 
1. 14, 108 ἐμοὶ δέ κὲν ἀσμένῳ εἴη, 
ΞοΡ. ΤΎΔΟΝ. 18 ἀσμένῃ δέ μοι ὃ 
κλεινὸς ἦλϑε. «παῖς, αν. ῬΒδη. 1048 
χρόνῳ δ᾽ ἔβα τότ᾽ ἀσμένοις, ΑΥϊϑῦ, 
Βγ16. ὅ82 ἀσμένοισιν ἦλϑες ἡμῖν 
φιλτάτη. ὕδμου ἀΐθϑθῃ ᾿αὐΐν Ὀοὶ 
εἶναι τα. ἄθῃ  ΘΥΌΘη 68 Καὶ Οτη 9} 8 
νρ]. Κυᾶρου 1 8 48, 0, 4. Ζυμ 66- 
ἀδηκθῃ τυρὶ]. Ὀδαΐθτοη. 28, 61. .0) 68 
ΜοΥρθηΒ ἱροῦ ἀὰ ΒΆΡΌΩ: ΓΑΘΙ ἀκα 
10} ἄθη Αρομὰ θυ]θρθῃ πιδομῦθ! 
0.68 Αὐθιᾶβ σὶσθὺ ἀὰ βᾶρθῃ: Δθἢ 
ἀαῖβΒ ἴθ ἄθηῃ Μοῦρθῃ. θυ] 068 
τῇ δοιύθ [“- 

24. ποικιλείμων : ποικίλον ἔν- 
δυμα ἔχουσα διὰ τὸ πεποικίλϑαι 
τοῖς ἄστροις ὅο8οῸ]. ΜιΟὺ0ἁἂ ποικίλος 
γ5]. 5018. ΤγδοΙ. 94 αἰόλα νύξ, 
ἔν. ΗΘ]. 1090 ἀστέρων ποικίλματα, 
ἴτριῃ. ὅ98. ὀρφναέα νὺξ αἰολόχρως 
ἄκριτός τ᾽ ἄστρων ὄχλος, τυϊῦ ἀθηὶ 
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πάχνην 8᾽ ἑῴαν ἥλιος σκεδᾷ πάλιν. 25 
αἰεὶ δὲ τοῦ παρόντος ἀχϑηδὼν κακοῦ 

τρύσει δ᾽" 
ς , Ν 3 ’ ἢ 

ὁ λωφήσων γὰρ οὐ πεφυκχὲ πῶ. 

τοιαῦτ᾽ ἐπηύρου τοῦ φιλανϑρώπου τρύπου. 

ϑεὸς ϑεῶν γὰρ οὐχ ὑποπτήσσων χόλον 
βροτοῖσι τιμὰς ὥπασας πέρα δίκης. 80 

ἀνθ’ ὧν ἀτερπῆ τήνδε φρουρήδεις πέτραν 
ὀρϑοστάδην ἄυπνος. οὐ χάμπτων γόνυ" 

πολλοὺς δ᾽ ὀδυρμοὺς καὶ γόους ἀνωφελεῖς 
φϑέγξῃ 4ιὸς γὰρ δυσπαραίτητοι φρένες" 
ἅπας δὲ τραχὺς ὕστις ἂν νέον κρατῇ. 88 

ΚΡ. 
5 ΄, ,ὔ ᾿ ΄, 7 

εἶεν. τί μέλλεις καὶ κατοικτίζῃ μάτην; 

τί τὸν ϑεοῖς ἔχϑιστον οὐ στυγεῖς ϑεόν. 

φζαοιΐοα Τ 6116 εἶμα Εν. ἴοπ 1180 
μελάμπεπλος. νύξ, Ατὐροῦ. ΟΥρῃ. 
1026 νὺξ ἀστροχίτων (Ό11 μήνη 
ἀστροχίτων), ΟἸαυαϊαη Βαρῦ. ΡΥΊΟΒ. 
Π 8608 ποχ ρῥἱούω βίπυβ, Ηδγάθυ 5. 
ἃ. Υ. οὐπᾶ ἀϊθ Ναρδῖ, 465 Ταρθ8 
Βαϊ παϊῃ, Κατα τοὶ ἸΒγθια ΒΟ ΥΖΘΗ 
Μδμΐθ]“, -- ἀποχρύψει: Ἀρνθυ]δηρουῦ 
ἴπὰὶ Απ]δαῦ Ἰῃ ΟΥ̓ ΑΥ̓ΒῚ8 γ7168 πηΐθῃ 659 
ϑεοπρόπους, απ. 408 ἄτρυτον, ῬΘΙ͂Β. 
217 ἀποτροπήν, 89 ἐπέφλεγεν. -- 
ἀποχρύψει φᾶος: ΑὙΘΒΠΠΟΟΟΒ ἔρια. 
14 Ζεὺς πατὴρ Ὀλυμπίων ἐκ με- 
σημβρίης ἔϑηκε νύκτ᾽ ἀποχρύψας 
φαος ἡλίου λάμποντος. 

ῶ0. πη Ὲ Υ ψιτα οἷη Το α γου- 
Βδπάθῃ βθῖη, ἄθβϑβθη πα] 10} Ρ61- 
πῖρθη πὶσα. Αὐΐ 1618 νιν ἸΤΏΤΊΘΥ 
ψϊοάου Τιοια ἔο]56η. 

5... ὃ λωφήσων: γ6]. ΒοΡῃ. Απύ. 
261 οὐδ᾽ ὃ κωλύσων παρῆν, ΕἸ. 
1197 οὐδ᾽ οὑπαρήξων οὐδ᾽ ὁ κω- 
λύσων πάρα, ναὶ. ἀπο} ἀπίθῃ 771, 
Κυιᾶρου 1 8 ὅ0, 4, 8. πιο ἀοηκὺ 
ἂδν 8980]. πῃ δἰπϑ θθβθπιταςθ ΡΕΥβοη 
(Βογα Κ]65). λωφήσων ὨΪΟΥ ἰγϑηβῖθν 
(3716 Τηὐταπβι01ν). 1)85 ΟὈ] 6 Κῦ Ὀ]οΙοὺ 
Ὀοῖ ἀἴθβθυη (ὑθοτδθοι 465 Ρδυύοῖρ8 
βου δ Βπ]10ἢ ἔουῦ. --- ΜΙ οὔπω (σ6- 
ὑσοπηῦ τῖθ ὅ11, ΡῬϑιβ. 119, Ομο. 
141, απ. 690, ἔτσι. 281, δ) ΜΠ] ΗΘ. 
Ῥθδβίοβ πο ἐβ ΔΉ ΘΥ68 δυβάνοκθη, 
ἷβΒ ψὰ8 ψ|ν οὐσῶν τηϊῦ “ἀθη Τγ- 
πϑύζου. 5011 ποὺ ουϑῦ σΘΌΟΥΘἢ τ 61- 
ἀθπ᾽ βδρβθῃ ψ0116η (βο 2). 

28. οι ἐπαυρίσκομαι ΚΟΙΏΙΠΘΗ 
ὍΕ1 ΕρΡΙΚθιμ ἃ. ΤΥΔΡΊΚΘΙΗ ΔῸΣ αἴθ 
ΒοΥπιθπ 68 συγθίξθῃ Δον. ἐπησυρό- 
μὴν νου. Ζὰ θη ἸΤΟΠ ΒΟΉ. ΘῚΠΠΘ 
γοῦν ἐπηύρου (ἀδ8 ᾿ἰβΒὺ (θ᾽ Τομα 
ἐγ) νρ]. 1]. 1, 410; 16, 16 οὐ μὰν 
οἶδ᾽ εἰ αὐτε καχορραφίης ἀλεγει- 
νῆς πρώτη ἐπαύρηαι καί σε πληγῇ- 
σιν ἱμάσσω. 

29. ϑεὸς ϑεῶν (σι 19) τἱὖ Β6- 
φΖιθῃθαπρ δῖ βροτοῖσι. Ὠϊ6 ΟΟἰδεΥ 
Βαῦθη ἄρῃ [θυ ὉΠ] ΟΠθη. σΘρθη ΟΣ 
ΘΒ] ΘΙ Ομ 68 [ηὔογθββθ. ϑεῶν βϑιῃδιὺ Ζὰ- 
πϑομδῦ χὰ τιμάς. -- ὑποπτήσσων, 
γΥ5]. 116. 960. 

80. τιμάς: διιιβΖθιομποπάθ Οαἄϊου, 
Ὑοχγθομίθ ψ16 γέρα 107 (61. δὰ 229). 

81. φρουρεῖν ὈΘΖΙΘΗῦ 5105. δαΐ 
16 ἴπὶ ἢν. Υ, δηρθρθῦθπθ ΒΟΒ]αΐ- 
Ἰοβίρικοιί. Πὸν φρουρός ἀδγῇ πΙομῦ 
Βο ἴδῃ. --- ἀτερπῆ: ΥΡ]. ἄξηλον 
148. Ηομῃ. Θά. 11, 94 ὄφρα ἴδῃς 
νέκυας καὶ ἀτερπέα χῶρον. 

82. ὀρϑοστάδην: γ6]. ΕἸ] οτιηρ 
5. ΟΝ, -- γόνυ κάμψαι" ἀναπαύε- 
σϑαι ΗθΕΥΟΙ., γΒ]. 890, ΠΗ 75 1.8 
φημί νιν ἀσπασίως γόνυ κάμψειν, 
εἴ κε φύγῃσιν δηίου ἐκ πολέμοιο, 
Εν, Ἠθῖς. 1080, 1160, Οαΐα]]. 64, 
808 πἰγθοβ ἤδθχθυαμῦ 56 108 αὐύμβ. 

.38, προαναφωνεὶ τὰς μονῳδίας 
αὐτοῦ (88 ΕΠ) 5680]. 

8δ. νέον (νγ5]. Κυᾶσον ΤΠ 8 40, 6, 
Τὴ: γ6]. 96, 149, 310, 389, 942, 96ῦ. 

5 Ἐ 
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ὕστις τὸ σὺν ϑνητοῖσι προύδωκεν γέρας; 

ΗΦ. τὸ συγγενές τοι δεινὸν ἥ 8᾽ ὁμιλία. 

ΚΡ σύμφημ᾽. ἀνηκουστεῖν δὲ τῶν πατρὸς λόγων 40 

οἷόν τε; πῶς οὐ τοῦτο δειμαίνεις πλέον; 

ΗΦ. αἰεί γε δὴ νηλὴς σὺ καὶ ϑράσους πλέως. 

ΚΡ, ἄκος γὰρ οὐδὲν τόνδε ϑρηνεῖσϑαι" σὺ δὲ 

τὰ μηδὲν ὠφελοῦντα μὴ πόνει μάτην. 

ΗΦ. ὦ πολλὰ μισηϑεῖσα χειρωναξία. 4 
ΚΡ, τί νιν στυγεῖς; πόνων γὰρ ὡς ἁπλῷ λόγῳ ν 

τῶν νῦν παρόντων οὐδὲν αἰτία τέχνη. 

ΗΦ. ἔμπας τις αὐτὴν ἄλλος ὥφελεν λαχεῖν. 
ΚΡ ἅπαντ᾽ ἐπαχϑῆ πλὴν ϑεοῖσι κοιρανεῖν. 

ἐλεύϑερος γὰρ οὔτις ἐστὶ πλὴν 4]ιός. 60 

ΗΦ. ἔγνωκα τοῖσδε. κοὐδὲν ἀντειπεῖν ἔχω. 

88. προύδωκεν “ὶ0 κλέψας ὦπα- 
σεν 8. -- Ζυα ΒΕρΊπη 68 σϑ- 
τϑίζίθῃ Ζπιθσοβρυβοιβ παὺ Κταΐοβ 
ΟΥ̓ΘῚ (γρ]. 618), τὰ ΕοΙροπάθη [τὴ- 
ΠΟΥ ΖΜῸῚ δοιβθ, Ηδρμϑβίοβ (βθί- 
τθτ ὉΠρΘΒα]ὔθηθη ἃ. ἀθϑμα]Ὸ Καὶ 
ὩΠΡΘΌαπάθηθη δ θβθα σθηιδ[5) δας 
ΠΟΥ Θἴηθη ὕειβΒ. -- ὅστις “οΐη 
ΒΟΙΌΒΟΥ ἀρυ᾽ἢ (αυδ αὐ ν) ΥΡῚ. 19, 
Ῥρυβ. 744 παῖς δ᾽ ἐμὸς τάδ᾽ οὐ 

κατειδὼς ἤνυσεν νέῳ ϑράσει ὅστις 
.ς ἤλπισε. 

89. δεινόν ὝΟΙ ΒΟ ΙΡΘΥ γγτν- 
Καπρ’: γ6]. ϑορύ. 1031 δεινὸν τὸ 
κοινὸν σπλάγχνον οὗ πεφύκαμεν, 
ΞΟΡΒ. ΕἸ. 1τὸ δεινὸν τὸ τίκλτειν 
ἐστίν, Βπν. Απᾶν. 98ὅ τὸ συγγενὲς 
γὰρ δεινόν, Ρμδη. 8δ0 δεινὸν γυ- 
ναιξὶν αἵ δι᾽ ὠδίνων γοναί, Ἴρμ. Α. 
917 δεινὸν τὸ τίκτειν καὶ φέρει 
φίλτρον μέγα. --- ὃμιλία: (αἰπύ. 
4160]. 821 οοπδαρύπαο ἃ]16η05 θὐϊδηι 
0 ΠᾺ]]ὰ πΘοΘββι πα ]η6 1ηὔθυ 586. 00Π- 
Ἰαποῦοϑβ ΟΟΙΏΡΟΠΘΥΘ οὖ δα βίγρ ΥΘ 
οἴ οΙῖ5. ρούοϑί. 

41. οἷόν τε, Ἰϊορί; νρ]. ΑΥΙΒΙΟΡΒ. 
ΤΆΘβπι. 8 οἷόν τε. . παρὰ σοῦ πυ- 
ϑέσϑαι; --- πῶς οὐ: γρ]. 589, 169, 
ϑοΡῃ. Αἱ. 611 ἡμεῖς, δὲ πῶς οὐ 
γνωσόμεσϑα σωφρονεῖν: ΑὐἸβίορ!. 
Νὰ. 898 καὶ πῶς, εἴπερ βάλλει 
τοὺς ἐπιόρκους, δῆτ᾽ οὐχὶ Σίμων᾽ 
ἐνέπρησεν: βου, Ῥαμθρ. 8 176 πῶς 
οὐ χρὴ διαλύειν ταύτας τὰς ὃμο- 

λογίας; --- δειμαίνεις Ὠδὺ ΒεΖιθμαῃρ; 
δα ἀδ5 νου ΠΟΘ Θη 48 δεινόν. 

42. 16 ογβίθ τ. χυγοῖΐθ ῬΘΥΒΟῚ 
γο εἰμὶ τινὰ βϑθ μοΥ θρρ Θ᾽ 556} 
(σβ]. 118, 346, 890, 818, 987): 
ὩῸΥ ὈΘῚ ἕτοιμος ̓ ιδὲ ἀ16 ὙΥορἰδεδαηρ 
σον ΒΒ]ΙΟΒ, ΒΟΘᾺΣ οὔπ6 ἐγώ (ϑορΆ. 
ΑΙ. 818 χωρεῖν ἕτοιμος, Ὁ. Ν.. 92, 
Εὰὺγν. Μρᾶ. 612). ὕπίθῃ 47 τινὰ 
ἀδ5 ἴθῃ]θθάθ σύ ἀσγοι ἀδ8 νοϊδαΐ- 
σϑθρμαθ σεαυτόν νοτίγοίθη. Κυᾶρϑυ 
ΡΥ πὰ 

40. νὴν εὐθὺ Ὀδθὶ ἄθῃ ΤΥδρΡΊΚΘΙΗ 
ἐὰν 4116 Οββοβιθομῦου ἴπ ΘΙΠΡΌΪΑΥ 
νῖθ ἰὴ ΡΙυγα!. Κυᾶῖρον ΠΕ 8 51, 1, 
ἸΘ ῆρ ἁπλῷ λόγῳ 5. ν. ὃ. ὡς 

ἁπλῶς εἰπεῖν, γ9]. 918. 
48. Ἐὰν. Τρ. Α. 86 τἀξίωμα δὲ 

ἄλλος τις ὦφελ᾽ ἀντ᾽ ἐμοῦ λαβεῖν 
τόδε. 

49. θὲγ αθάβδηϊκο ἰϑῦ: Ἔϊη6 δη- 
ἄθυθ νγὔγαθ μΒαῦ πὶθαθυ ϑῖηθ δηᾶθυθ 
Βάνγαθ, 41165 δῦ δομϑπριρ πα Ζὰ 
θιοπδὺ απ Οἰθμογβδπι νουρΠιομ θοῦ 
ΔαΪΒοῚ ἄθμὰ 8ῃ ἀθὺ ϑριύσθ 468 ὅδη- 
26 βθ οπᾶθη Ζθαβ, ἀθυ 8]}16 1 8116 
2ὰ ὈΘθΒ]θη, πἰθπιδηᾶθῃ Ζα ΒΘ Βου- 
Οἤθη μαῦ (ὑπ᾽ ἀρχᾶς οὔτινος ϑοά- 
ξων ϑᾳΡΡὈ]. 595)". -- ἐπαχϑῆ “μῖῦ 
ὙνΊάου ἄνδρ θτα γϑυθαμαθῃη᾽. - κοι- 
ρανεῖν τοῖν Πα. ψῖθ ἄρχειν 940, 
ἐπιδεσπόξει στρατῷ ῬθΙ8. 341; Κυὰ.- 
ΘῈ 1Π 8ὶ 47, 20, 8. 

51. τοῖσδε δι ἀ6Π1), νγἂβ Πῖθι' γοῦ- 
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ΚΡ, οὔκουν ἐπείξῃ τῷδε δεσμὰ περιβαλεῖν. 
ὡς μή σ᾽ ἐλινύοντα προσδερχϑῇ πατήρ: 

ΗΦ. καὶ δὴ πρόχειρα ψέλια δέρκεσθϑαι πάρα. 

ΚΡ. βαλών νιν ἀμφὶ χερσὶν ἐγχρατεῖ σϑένει 5 

ῥαιστῆρι ϑεῖνε πασσάλευε πρὺς πέτραις. 

ΗΦ. περαίνεται δὴ κοὺ ματᾷ τοὔργον τόδε. 

ΚΡ, ἄρασσε μᾶλλον. σφίγγε. μηδαμῇ χάλα. 

δεινὸς γὰρ εὑρεῖν κἀξ ἀμηχάνων πόρον. 
ΗΦ. ἄραρεν ἥδε γ᾽ ὠλένη δυσεκλύτως. 60 
ΚΡ, καὶ τήνδε νῦν πόοπασον ἀσφαλῶς. ἵνα 

μάϑῃ σοφιστὴς ὧν Ζ΄ιὸς νωϑέστερος. 

Βομι’. -- οὐδὲν ἀντειπεῖν, πβ ΤΆ. μεν, Επτ. Ρμδη. 1484 ἔκλαι᾽ ἐσ ρή- 
τὸ μὴ οὐ τὰ ἐπιτεταγμένα Ἡρτδι ἘΣΤΈ ΣΙ. ὑτνς ] : 

ὃ Πρ ύμαν ἀρῆς Ἐπῆ ΠρααΤΕΙΣ ΒΈΤΟ τας διρκθίμειν ΧΌρΝ τς 
ἴτὴ ῬΥΟΠΙ. ΠῸΓ ΘΙΠΠΊΔΙ, Ὑγ16 516 θοΥ- ὅ9. Υα!. Δυσίορῃ. ΗΙ. ἴῦ8 ποι- 
Βαυρὺ 5681 βϑϊΐθῃ ἰδ, 6]. χὰ 2. 

ὅ8. ἐλινύω ἴον αἰβοϊαὖ, τοῦ θη 
Ῥαγίοῖρ δὅ29. 

84, ψάλιον μὲν (ψάλια Βαὺ δῃ 
ὈΏΒΘΤΘΙ 566118 416 Ὀθβὲθ ἩδηἀβοΒν 1) 
τὸ τοῦ ἵππου. ψέλιον δὲ (ψέλια 
ΒΕ Όθα ΠΟΥ ΗδπαβοΒυ 60) τὸ 
ἄπροις βραχίοσι περιτιϑέμενον πό- 
σμιον Ατηϊποηΐϊοβ. ΜΙ βο]ομθη ἀσπι- 
πάρουν ἰδ ἴῃ ἀθπ ΟΌθη ὃ. ὃΝ. 
οὐ μαΐθη (θη! θη Ρτοσηθίμ θα 
δησομοίεῦ. --- δέρκεσθϑαι τοῦ Β6- 
Ζθηπησ δὰ προσδερχϑῇ. 

δὅ. νίν: τὰ ψέλια ὅϑ6}0]., γρ]. χὰ 
460. -- Π1Ὶ6 Ζχοὶ Παίϊνγα ἐγκρατεῖ 
σϑένει τ. δαιστῆρι σΘ6 6: (16 πη 6 Υ6 
Κυναΐδ υπὰ 685 δυΐίδοτο Μι{6] δη, α. 1. 
ἐγκρατῶς ϑεῖνε ῥαιστῆρι (ἀγπδμι- 
ΒΟΠΟΙ -- ᾿πδίσατηθηΐαὶθυ Πδῖ1ν). -- 
ῥαιστῆρα κρατερήν δΒεὺ Ἠθρἢβοβ 
ἿΙ. 18, 411. 

ὅθ. ϑεῖνε πασσάλευε: ἀδ5 Αβγη- 
ἀοίου ϑηρὺ ἀδιοῖῦ σφαβαιητηθη, εἰα (8 
ἀοὺ οἴῃ Βδρυϊ ἀσθγοῦ τη6}- 
ΤΘτ6 ὕϑυθῶ ὈδΖθιομποὺ ψῖτά, γοὴ 
ἄθπθη ἀδ8 φυγθιῦΐθ πϑομαν ] ΟΚΊΊΟΠΕΥ 
1ϑῦ 418 488 ογδίθ, υρ]. ὅϑ, 141, 
892, 608, 698, 937, Ῥογ5, 420 ἔπαιον 
ἐρράχιξον, 468 παίουσι Ἀρεοκποποῦσι, 
Οπο. 290. κινεῖ ταράσσει, ϑερί. 89 
χωρεὶ κονέει, 186 αὔειν λακάζειν, 
ΘΟΡΆ. Αἱ. 116, 811, 844, 988, Απῇ. 
1087 χερδαίνετ᾽ ἐμπολᾶτε, 485 Ὀξίοιϑ 
νου Κοιηηθη 46 σπεύδωμεν ἐγκονῶ- 

κίλος γὰρ ἁνὴρ κἀκ τῶν ἀμηχάνων 
πόρους εὐμήχανος πορίζειν. 

61. πόρπασον: ἀἃ8 ἃ νψὶ ἴῃ 
πόρπαμα (ἔαγτ. ΒΕ]. 820), νρ]. ἐκχ- 
ϑοινάσεται 1020 (ϑοίναμα, ΔρΡ. 
1602 ϑοινατῆρος), ἀᾶπη ἀπάθυθ Ὀθὶ 
ἄθη ῬΥΔΡΊΚΕΤΗ γουκοτστη θη 8 Εου- 
Τ6 ΨΜ|6 εὐνατήρ, εὐνάτειρα (Ροχα. 
161), ποινάτωρ; δθοἢ ἱπποβάμων 
απίθη 80 α. ΘΌΡΡΙ. 284, ἑκατογ- 
κάρανος 808 (ἀαρανοῦσϑα), κυνα- 
γύς, βαλός, γάπεδον, γάμοροι, γάπο- 
τος, ἕκατι, ἀτνοο δάιος τ. 8. 

62, σοφιστής Βαίΐθ Ζὰν Ζοιὺ 468 
Αβοῦγίοβ ΠΟΘ πἰομῦ 616 ΠἸβίου 850}: 
Βεάθαύαηρ, ψϑίοπθ 488 ΝΥ οὐῦ ἀυγο ἢ 
ϑοκταίθβ᾽ ππα Ρ]αίομβ ΕἸ ηΠπ5. ου- 
Βαϊίθπ μα, ΥρΊ. Αἴμθῃ. ΧΙΝ ". 
082 σ πάν τας τοὺς χρωμένους τῇ 
τέχνῃ ταύτῃ (τῇ μουσικῇ) σοφιστὰς 
ἀπεκάλουν, ὥσπερ καὶ Αἰσχύλος 
ἐποίησεν “εἴτ᾽ οὖν σοφιστὴς κᾶλα 
παρπαίων χέλυν᾽. ΑΌΘΥ 0} τηϊῦ 
ΑΟΥ ὈσΒρυ Πρ ΘμΘα Βραθαϊαπρ᾽ (ἀ6Υ 
Ὕ  εῖ86, ἀδὲ ἀβϑ ϑῃσίθ, ἄἀθὺ ἀσγοῃ Ὀ6- 
βομᾶθτ (ββοβι ΚΠ ΟΠ Κοιῦ 5100 Αὐδβ- 
ΖΘΙ πο π46) Καῆμ αἴθ Ὑουγβίθ! δ 
465 θη] οηθη Αὐἰγθίθηβ ἃ. δ 
Οριθηζαίίοι νυ Καϊ εν βϑίῃ. 50. ΒΙΘΥ 
6 944: ἘΣ Μ11]1 80 ψγϑῖβθ 861}; 
ΟΥ̓ παῖ ουίδγοη, ἀδΙ8. βθῖηθ ὟΥ β18- 
Ὠριὺ ἀον ὙΥοιϑιοιῦ 468 Ζθῃβ σθσθῃ- 
ἄρον Βρεοβγικύμοιῦ δύ“, 
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πλὴν τοῦδ᾽ ἂν οὐδεὶς ἐνδίκως μέμψαιτό μοι. 

ΚΡ ἀδαμαντίνου νῦν σφηνὺς αὐϑάδη γνάϑον 

στέρνων διαμπὰξ πασσάλευ᾽ ἐρρωμένως. θὅ 
ΗΦ. αἰαῖ. Προμηϑεῦ, σῶν ὑπὸ στένω πόνων. 

ΚΡ σὺ δ᾽ αὖ κατοχνεῖς τῶν ΖΙιός τ᾽ ἐχϑρῶν ὕπερ 
στένεις; ὅπως μὴ σαυτὸν οἰκτιεῖς ποτε. 

ΗΦ. ὁρᾷς ϑέαμα δυσϑέατον ὄμμασιν. 

ΚΡ, δρῶ κυροῦντα τόνδε τῶν ἐπαξίων. το 

ἀλλ᾽ ἀμφὶ πλευραῖς μασχαλιστῆρας βάλε. 

ἩΦ. δρᾶν ταῦτ᾽ ἀνάγκη, μηδὲν ἐγκέλευ᾽ ἄγαν. 

ΚΡ ἦ μὴν κελεύσω κἀπιϑωύξω γε πρός. 

04. Μιξ ἄδιῃ Εριὑμοίον. αὐϑάδης 
1δι 80 510. ἄδ8 Ἠουηθυῖβοθθ νηλέϊ 
χαλκῷ, λᾶας ἀναιδής ΥΘΥΡΊ ΘΙ ΟΠ Θη. -- 
4 γνάϑος νρῚ. γένυς ἴῃ 5΄ΙΠΠΘ νῸῊ 
πέλεπυς ΒΌΡΆ. ΕἸ. 196 α. 48ὅ, ΡὨ1]. 
120, πελέκεων γνάϑοις ἘλαΓ. ᾿ΚγΚΙ. 

8958. --- 16 5[6116 Ὀ61 Ηϑϑβιοά. ΤΠ θορ. 
5211. δῆσε δ᾽ ἀλυκχτοπέδῃσι Προμη- 
δ έα ποικιλόβουλον δεσμοῖς ἄργα- 
λέοισι μέσον διὰ κίον᾽ ἐλάσσας, 
Ὸ Ζὰ ΚοηΒΟΙ]ΘΥΘῺ 15 ἐλάσσας (τὰ 
δεσμὰ) διὰ μέσον κίονα (“Ἰπά θη: ΘΓ 
16 ἘδβΒ6]η ταϊδζθη ἴῃ αἴθ ϑ']8 
ἘἈΙΠΘΙΠ {γ160) ὑα 6. τη] βυουβίϊηά- 
110} ἐλάσσας κίονα διὰ μέσον (τὸν 
Προμηϑέα) Κοπβίγαϊονῦ, ψῖθ δαΐ 
δἴπθι δἰύθα ἃὰ8 ΟὨ 81 βυδιαιπθ πάθῃ 
ΒΟΥ σαυσθη γῶ56. 4685 ΒΟΥ ΠΊΘΟΥΣ 
Μαβθαπῃ8 (μο. 1122, Ο. δα μπ Ατομϑο!. 
Βοιύν. Ταῦ. Ὑ1Π) Ῥιοπιθύμθιβ σθ- 
Ρἕ]ῦ ἀδυροβίθ!ῦ ᾿ἰδὺ. Π 1658 το ΠθγΘ 
Μουβύθι!απρ ἰδ σοῃ Ἀβοθγ]οΒ. ἴῃ 
61π6 σϑοισηθύουθ ἃ, ἔν ἀ θη, ΑΒ Ό]ΙΟΚ 
ουχ σ] θυ νυν δ] ὺ. ΠΌΥΊΡ ἢ 5 
ἰϑῦ δῖοι ἴῃ ον Ἡθϑιοα!βομθη ).- 
βθ!Πὰηρ ἀὰΒ. Β11ἃ ἄθυ δ] θυθη ϑᾶρθ 
ΒΟΒοη νου πη]. 6] 0, 6] 6 ππίθυ ἀν 
δ]. οἴπθη κίων οὐράνιος, ΘΙΠΘῺ 
Ϊη αἄθὴ ἨϊηΠ16] ΘΠ ρουτσοηθῃ 
βριύσθη Βουρῖορο), νουβύαπμ θη μα ίθ. 
γρ]. δὰ 849. 

00. ὑπό ζ. ΑὩραῦρθ ἄθν ὕτ- 
Β8 08 (Ἰπ[Ο]ρ, ψορθηὔἢ) ΔΥῚΘ Τμαΐς. 
1 8ῦ ὑπὸ ἀνέμων καὶ ὑπὸ ἀπλοί- 
ας ἐνδιέτριψεν οὐκ ὀλίγον χρόνον, 
ΙΝ 8 ὑλώδης τε καὶ ἀτριβὴς πᾶσα 
ὑπ᾿ ἐρημίας ἦν (ἡ νῆσος), ϑ0Ρ}. 
Απὺ. 2321 ὑπ᾽ ἐλπίδων ἄνδρας τὸ 

ΘΌΘΝ. 
εὐαγγέλου 

κέρδος πολλάκις διώλεσεν, 
Αρ. 418 'πυρὸς δ᾽ ὑπ᾽ 
πόλιν διήκειν ϑοὰ βάξις. 

67. αὖ κατοκνεῖς: 86. --- ἐχϑρῶν 
ὕπερ: ὈΘ6Ὶ ἄθῃ ΤΊΔρΡΊ Ιου τὶν 416 
Ρυϑροβιύίοθ πῆρ ἄθ ϑαρδίθηςιν 
μϑοηροβοῦχζί, ΘΠ ΠΟΟΒ οἷα Αὖ- 
ὑυϊοαὺ (Ζ. Β. 668 οἷπ ρθη.) πϑοῖ- 
ΤοΙρῦ; δαϊδβογάθηι ππαϑῦ ἢ ΤΥΪπθύθυ 
α16 Νβομβίθ!πηρ (Ὁ Απαβίγορ 6). 
ΘΟ ΒΏ]10. τὰν ἀδηη βἰαίῦ, πθ μη 
16 Ῥυδροβιύθίοθ. δη ἀὰ85 πὰρ 68 
οΥΒθ5. χὰ βίθῃθῃ Κογχητηῦ, τι. ΦΥΤΒΣ 
Ὀ61 ἄθῃ Ῥυδροβιοπθη περί, μετα, 
παρά, ὑπό, ὑπέρ, ἀπό α. ἐπί, ποῦπ 
516 τηῖῦ ἄθι) θη. Ὑϑυθαπάθῃ βἰπᾶ; 
τηὶϊῦ ἄθιὴ 1)αύν Ὁ] Ἀβοιν]οΒ ὑπό 
ΠῸΙ ἀπέθη 808, ῬοΙΒ. 190, ἐπέ Ξ.ΡΡ],. 
1003, μετά Ῥριϑ. 618; τα Αθο, περί 
Ῥοῖϑβ. 61, ψΘΠῚ 68 ἀοιὺ πἰομς οἷς 
πέρι σοι ίβθα Βαῦ. 

10, ὁρῶ φἰοἸεῦνο!] πϑοὴ ὁρᾷς. 
11. μασχαλιστῆρες 5πὰ ἘἸβρη- 

ϑαγίθ, ψϑίομθ δῦ Ὀθιάθη ϑοιύθα 
Γοϑύσοημρο]ῦ πογάθηῃ. 

12. 1)88 ᾿Αβγμαθίοι ἀθὺ Ὀθϊάθη 
ϑδθχο (ἢν ἀνάγκη γὰρ ταῦτα δρᾶν, 
γρ], σὰ 818.) Ῥοζοιομηθὺ ἄθη Αἰ κῦ 
ἄρ5 ὉΠ] ρθη. Κρ]. Κυᾶρου 1 8 ὅ9, 
1.8 ἃ. 1| ὅ9, 1, 7. Ὅθη Ὀπν 88 
ἄρον ἀϊθ δααυ Ια ρΡ ΠἸΘΉΘα Μαβασηρθῃ 
ἀν οκῦ ἀπο ἀδ5 Κοιηροβίδαμῃ ἐγκε- 
λεύειν (᾿ἀγοίη ΒΟΥ ΒΟΒΘα᾽) Ὁ 8. 

18. ὍΘ Βοίβποσπηρ ἦ μήν πιεῖ 
ἄρχῃ δ κῦν οΙ] πὶ θυ ποϊῦθη κελεύ- 
εἰν σἱθθῦ αἴθ ἰγούχιρο Εὐὔοκϑιομδ- 
Ἰοβϑὶσἰκοιῦ σθρθῃ ἀὰδβ Υ ϑυ]δηρθη (68 
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χώρει κάτω. σκέλη δὲ κίρκωσον βία. 
ΗΦ. καὶ δὴ πέπρακται τοὔργον οὐ μακρῷ πόνῳ. Τὸ 
ΚΡ ἐρρωμένως νῦν ϑεῖνε διατόρους πέδας" 

ὡς οὑπιτιμητής γε τῶν ἔργων βαρύς. 

ΗΦ. ὅμοια μορφῇ γλῶσσά σου γηρύεται. 

ΚΡ σὺ μαλϑακίξου. τὴν δ᾽ ἐμὴν αὐθαδίαν 
ὀργῆς τε τραχυτῆτα μὴ ᾿πίπλησσέ μοι. 80 

ΗΦ. στείχωμεν" ὡς κώλοισιν ἀμφίβληστρ᾽ ἔχει. 

ΚΡ. ἐνταῦϑα νῦν ὕβριζε καὶ ϑεῶν γέρα 

συλῶν ἐφημέροισι προστίϑει. 

ἩἨδορββῦοβ 8η. -- ἐπιϑωύξω: γο]. 
211, πὸ ἀθν 5610]. Ὀθπιουεὺ ἡ μετα- 
φορὰ ἀπὸ τῶν κυνηγῶν, 898, 1041, 
Ἐπν. ΗρΡ. 219 κυσὶ ϑωύξαι. -α 
καὶ --- γέ, οὔ αὐἱάθτη: γὲ ἀϊαπῦ ΖΓ. 
Ηδυγουπθῦθηρ ἀθν ββυκουθη Β6- 
ΘΙ ΘΒ παπρ', ΥΒ]. Εν. ῬΒδὅη. 619 
ὅς μ᾽ ἄμοιρον ἐξελαύνεις, ο- καὶ 
χκατακτενῶ γὲ πρός. - πρός: πρὸς 
δέ 929, καὶ πρός ΟΠο. 299. ΚυῦροΥ 
[8 68, 3, 2. 

14. διὰ τοῦ “χώρει κάτω᾽ τὸ 
μέγεϑος ἐνέφηνε τοῦ δεσμευομένου 
ϑεοῦ 8080]. -- κίρκωσον ἀντὶ τοῦ 
κπρίκωσον 080]. 1]. 34, 212 κπρέκος. 
16 δ] ογο ΕΌΥΠῚ κέρκος (οἰγου8) μαὺ 
50}. ἴθ Νδίηθῃ (65 ὕορθὶβ (θα. 
18, 806 ἴρηξ κέρκος) οΥΠπα] θη (881): 
δο Κοηηῦ ΟΟΥ αἰθβομα Ὠ]1α] 6] τὺ 
ΕΟΥΏΘη ψἰῦῸ φάρξαι [γ φράξαι, 
δαρχμή [ἅν δραχμή (Μείεθ! 6518). 

10. διατόρους πέδας: πέδας ἴτὴ 
ΑἸ ΠΡ Υ ΘΙΠΘῺ ΘΊΠΏΘ 5716 6; διατόρους 
(ραββινιβοῖ, βοηβῦ σϑν μη 10} δκίϊ- 
ὙΙ50} 0 181) Ὀθχθηῦ 510} ποὺ 
ααΐ ἀ16 ΤΠ ὔσμου, 6] 9 Π6 416 Β 6586] 
ὈΥΒΡΥ ΠΡΊΟἢ Παὐίθη (βομαϊ,, Ηθρυ- 
ΤῊ 81), ΒΟη θυ ὈΘΖΘΙΟΠ ποὺ ἀ16 τηῖῦ 
Νάρϑιη ἀυγτομθομνυύῦύθη Β᾽685- 
Β6]1., τὶ ὅόορῃ. Ὁ. ΚΝ. 1084 διατό- 
ρους ποδοῖν ἀκμάς ἀἴδ6. γοη Νεἧᾶθ]η 
ἀαγομβύοομθηθη ΒΕ πἰβθριΐζθοθ. 80 
σοῦ ϑεῖνε αὐ αἴθ ἀστοῦρο- 
{γ]Θ Ὀοπ θη Νᾶρ6], σι 6]0ηΠ 6. Ζυ1 
ΒΟΒ]αβ856. ΠΟΘΙ ΘΙ ΠπΊΑ] ἐοβύροκιορίῦ 
Ὑγθγᾶθη 801 16π. ἔθει αἴ Αυῇόβθπηρ 
γΡ]. χ 2. Πῖθ ρ]οίομθ Αὐῇὄβϑαησ 
Βπαοϑὺ 510}. ποοῖ ἀτθίμλα] (278, 680, 
809). 218 ᾿ἰβῦ 416 συυοϑῖίθ πα ἀνθ 
Κὔνζθ ἀπτοῃ οἷα φυ ἰ8: 1015 65 ὟΥ οτῦ 

τί σοι 

(δια) σϑοϊαθῦ, 809 [οἱσὲ οἵα ἀτοὶ- 
ΒΙΠΌΙΡΘΒ, 080 ψ ΠΙΘΥ οἷη ψ]θυ- 
8101065 ὟΝ οὐῦ. 

11. Μρ]. ὅ8, 68. -- ἐπιτιμητής: 
Υϑ]. Ῥ615. 827 Ζεύς τοι κολαστὴς 
τῶν ὑπερκόπων ἄγαν φρονημάτων 
ἔπεστιν, εὔϑυνος βαρύς, 008. 
ἔγστη. 490 κολασταὶ κἀπιτιμηταὶ 
καχῶν, πν. ϑαΡ}]. 255 τούτων κο- 
λαστὴν κἀπιτιμητήν, ἄναξ. 

18. ὅμοια μορφῇ: ὡς ἐχτραπέλου 
(ἀυβοπά θυ!) πεποιημένου τοῦ 
προσώπου (Ν88Κ90) αὐτοῦ ϑ0}ο]. 

19. μαλϑακίζου: ὥἅθογ ἀ16 Βε- 
ἀδαύπηρ 465 Γπιρουαύϊνβ νο]. Κυΐσου 
Ι 8 δ4,4, 2 

80. ὀργή 
γγεβοῃη". 

81. 6. Ῥαῦϊν κώλοισιν Ἰ᾿ϑῦ τθ- 
σιθυῦ σὴ ἄθιῃ 1η ἀμφίβληστρ᾽ ἔχει 
Ἰοσθηάθη ΒΘρ ἀμφιβάλλειν. -- 
Ηορμββέοβ σοῃΐ, σάτα Κυαΐοβ 
ΠΟΘΙ Βθίμθιῃ ἨΌΠπΘ τυ τϑομῦ, 
ΤΌΒΙΡ 561η68 δῆεσθθ. 80 ἰϑῦ {{τν 
ἄδθηῃ ΔΌρθηθπάθη Ομ δαβρΊ6 16 Ζοι 
ΘΟ ΉΘΗ, [τ α16 0116 ἀθ8 Ῥγοτηθ- 
ὑΠθτι5 5810}: ΘΙ πΖαγ!οῃΐθα. 5. ΟΌθη 5. 22. 

82. ρΊ. 11. 21, 120 τὸν δ᾽ ἅχι- 
λεὺς ποταμόνδε λαβὼν, ποδὸς ἧκε 
φέρεσϑαι, καί οἵ ἐπευχόμενος ἔπεα 
πτερόεντ᾽ ἀγόρευεν᾽ ἐνταυϑοῖ νῦν 
κεῖσο μετ᾽ ἰχϑύσιν κτλ., Οαἁ. 18, 10ὅ 
ἐνταυϑοὶ νῦν ἧσο σύας τε κύνας 
τῇ ἀπερύκων κτλ., Αὐ]βίορῃ. ΤΆΘΒτΩ. 
1001 ἐνταῦτα νῦν οἰμῶξι πρὸς τὴν 
αἰτρίαν, γ6βρ. 149, ΡΙ]αύ. 724. 

88. ἐφημέροισι: 8. χὰ δ46 ἔ ΟΥΡΙ. 
2ῦ8, 945, αν. Ογθβί. 916 ἰὼ ἰώ, 
πανδάκρυτ᾽ ἐφαμέρων ἔϑνη πολύ- 

“οαίθυμαθθ, δοίισθ5 
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οἷοί τε ϑνητοὶ τῶνδ᾽ ἀπαντλῆσαι πόνων; 

ψευδωνύμως σὲ δαίμονες Προμηϑέα 8ὅ 

καλοῦσιν: αὐτὸν γάρ σὲ δεῖ προμηϑέως. 

ὅτῳ τρόπῳ τῆσδ᾽ ἐχκυλισϑήσῃ τέχνης. 

ΠΡΟΜΗΘΒΥΣ. 

ὦ δῖος αἰϑὴρ καὶ ταχύπτεροι πνοαὶ 
ποταμῶν τε πηγαὶ ποντίων τε κυμάτων 
3 “4 , “ ΄ - 

ἀνήριϑμον γελασμα παμμῆτόρ τὲ γῆ: 90 

πονοα, Αὐ]θϑῦ, Νὰ. 2928 (ϑοκναῦθβ 
ψ16 οἴη Οοὐδ) τί με καλεῖς, ὦ ᾿φή- 
μερε; Οἷο. Τυρο. 1 89,.94 δρυᾶ 
Ἠγρϑηΐη Πανίατα.. Αὐίδέοξο!68 αἱ 
Ῥθβίϊοβ απϑβάδιῃ πδβοὶ, απ} ΠΤ 
αἀϊθα σἱἰνγαπὺ (Αὐιβίοίθ!οβ Η. πη ΚΟ 
19 πϑηπὺ ἀἴθβθθ Τίθσομοθη ἐφή- 
μερα)ὴ.... Οοπέευ ποβύγαηῃ 1ΟΠΡ1551- 
τηϑῖη δθίαϊθμι οὑπὶ ϑδιθυηϊΐζαΐθ: τη 
δϑάθιη Ῥιορειηοάθππη Ὀγουϊταΐθ απ 
1146. Ὀθβθϊο] 6 ὙΘΡΘΥ]ΘΙΠΌΓ. 

86. 16 ἸΚοπβίσυκίοι δεῖ τινά 
τινος βαθὺ 510} 61 Αβοβυ!οβ ΠῸΣ 
ΒΙΘΥ, δίξουβ "61 Ευτριθ9 (Ηθκ. 
1021, Ῥῃὅη. 470, ΗἸΡΡΟΙ. 28, Ιοῃ 
1018, Ηογο. 1010, ἈΠ65. 881). γε]. 
Κνυῦρουν ΠΠ ὃ 417, 160, 2. --- προμη- 
ἁέως: ον ΠΙΟμύου μαῦ 510} αθτὴ 
ΕΠ οκΚῦ σα]]θρθ οὐαί, προμηϑεῦύς 
8.15 ΑΡρϑ]] δ ν ΠῚ σὰ Ὀχϑυομθη. Εἰγ- 
τη Ο]ΟΡΊΒΟΠ6 [)Θαΐπησοῃ αθὺ ΕἸσθη- 
ΠΆΤΩΘΙ 51πη4ἐ ἰ ὈδῚ Αβοθυ]ο8 Ῥ6Π θὲ 
ὩΔΟῚ ἀ6η1 Αρ. 681 ἈΌΒΡΘΒΡΥΟΟΘΠΘΏΘΗ 
αταμεβαΐζο: τίς ποτ᾽ ὠνόμαξεν ὧδ᾽ 
ἐς τὸ “πᾶν ἐτητύμως; μή τις ὄὕντιν᾽ 

οὐχ ὁρῶμεν προνοίαισι τοῦ πε- 
πρωμένου γλῶσσαν ἐν τύχᾳ ν ἕ- 
μῶν: 0 Ἑλένα 815 ἑλέναυς, ἕλανδρος, 
ἑλέπτολις σοαραξοὺ πιὰ; τνρ]. θθά. 
1080 ᾿πόύόλλων -- εἰὐξόλλαιν, ἐμός; 
δηάθυθ8. ϑθρῦ. θύ8, 829, ὅϑ0: νβ]. 
Θά: Ἱ- ὅ9 οὔ νύ τ᾽ Ὀδυσσεὺς -- 
χαρίξετο ἱερὰ ῥέζων; τί νύ οἵ τό- 
σον ὠδύσαο, Ζεῦ; Ἐπν. Ῥμδμ. 6086 
ἀληϑῶς δ᾽ ὕνομα Πολυνείχην πα- 

τὴρ ἔϑετό σοι ϑείᾳ προνοίᾳ νει- 
κέων ἐπώνυμον. Ζπα Οοάβηϊτοι 
γ91. αηὔθη 414. ἃ. αἴθ ἀοχῦ ἃ. δύ. 
Μδζγοιῖιβ ΕΧΟν ὌΝ, 

81. ὅτῳ τρόπῳ ἐκκυλισϑήσῃ: 
γα]. αν, Μρά. 822 οὐκ ἔχεις τέ- 
χνὴν, ὕπως μενεῖς παρ ἡμῖν, 
ἤμΚ. Ι107 ἔδοξε δ᾽ αὐτοῖς -- 

σκέψασϑαι, ὅτῳ τρόπῳ ἀσφαλέ- 
στατα διαπορεύσονται. -- τέχνης: 
τῶν δεσμῶν ὅ86}0].: τη ΒΠΟΘΥΘΥ 
τοῦ τεχνηέντως κατεακευασμ ἐν ο 
δεσμοῦ, ΥΡΊ. Βορμ. Ὁ. Κὶ. 472 κρα- 
τῆρες εἰσίν, ἀνδρὸς εὔχειρος τέχνη, 
ππΐθη ἴῃ ῬΎρτα. ΠῚ ἂθ8 Προμ. λυ. 
8 αὰδ' ΤΠ]56 1} 50]]6υὐϊα ἰγϑηβυυ ὈΘτῶ- 
ἰὰ5. --- Ῥγομηθίμθαβ ἰδοῦ δὴ 816} 
ΟἸΙράθυι ρϑίθβϑθιῦ, 80 ἀδίβ Θὲ 8168 
οι υὔμυθα πὶ. τθροη Κᾶηῃ. )8- 
αἀατοῦ πῖνα ἔν 416 Ηδπαϊυπρ Μ|ῖ- 
ΘΙ] τοῦ ἄθτα αὐτηθὴ Πυ] θυ οὐ- 
τοσὺ (νρὶ. 82); ΖαΡΊΘΙΟἢ ΦΌΘΣ ψιτὰ 
[ἂν ἀ16 Αυΐαμσιπρσ ἀοὺ πηβίδμᾷ, 
ἀα8Β αἀἴ6 ΕἸἾσΣ 685. Ῥγομηθίπθαβ 
να θυθπα ἀο5. σϑῆζθη ὐοκεβ ὑπ- 
Ῥθυθο] ἢ. Ὀ]ΘΙὗ, τηοίϊγιοσῦ, ΥὙΡ]. 
ΟΡθῃ ἣ. 21. 

88 ---127 “ποιύο δοθμῃθ: Ργο- 
τη 668 8161}, 

88 {᾿Ξ Ζὰ ἀδΥ «Δαγαβαπρ, γ 6}. 1]. 8, 
2τι ἠέλιός 3 ὃς πάντ᾽ ἐφορᾷς καὶ 

παντ΄ ἐπακούεις, καὶ ποταμοὶ καὶ 
γαῖα, ΒΟΡἈ. ΡὨΠ. 980 ὦ λιμένες, 
ὠ προβλῆτες, [] ξυνουσίαι ϑηρῶν 
ὀρείων, ὦ καταρρῶγες πέτραι, ὑμῖν 
τάδ᾽, οὐ γὰρ ἄλλον οἷδ᾽ ὅτῳ 
λέγω, ἀνακλαίομαι. ΑΡρΒῖπ68 (ΒΒεΐ. 
τὺ. δά. ΞΡθΏ691 ἔν. 400) βαρύ: κενεῦ 
δὲ ἕλεον καὶ λόγος πρὸς τόπον τινὰ 
γινόμενος. --- δῖος “ἈΪΤΩΤ ΒΟ νῸΠ 
ἄου ΝΥ υ26] δὲ, δὲ. (Θδμβ]ῦ αἴ, ΒΟ 6ῖ- 
ΠΘΗ, ΕἸ δυσοῦ): ΤὙ5}: {1} 10] 866 αὖ- 
ϑέρος ἐκ δίης ὅτε ΠΣ Ζεὺς λαίλαπα 
τείνῃ. --- ταχύπτεροι Ὀθχιομὺ ΕἸ0 ἢ 
δα αἴθ 5] η] 106 ὙΥ ΔΒΓ μυτιὴρ 6. 
γουϊ θυ ομοπάθη [ξ6; ἃἂὯῃ ὈὉθ- 
Προ! Πάμηοπθη, τὶῖθ αἷθ μα 6 
τι. 4116 ἀθταυσθη  θβθηα σὰ δι 
αἰΐοα Καποὺ ἀδγρθβίθ!]ῦ σσυγάθῃ, ἰϑῦ 
ΠΙΘῚ ἰοῦ σὰ ἀθηκθηῃ. 

90. γέλασμα Ὀοχοϊομποὺ ἄθη Αη- 
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καὶ τὸν πανόπτην κύκλον ἡλίου καλῶ" 

ἴδεσϑέ μ᾽ οἷα πρὸς ϑεῶν πάσχω ϑεός. 

δέρχϑηϑ' οἵαις αἰκίαισιν 
διακναιόμενος τὸν μυριξετῆ 

χρόνον ἀϑλεύσω. 
ταγὺς μακάρων ἐξηῦρ᾽ ἐπ᾽ ἐμοὶ 

τοιόνδ᾽ ὃ νέος οὗ 

δεσμὸν ἀεικῆ. 

φεῦ φεῦ. τὸ παρὸν τό τ᾽ ἐπερχόμενον 

πῆμα στενάχω. πῇ ποτὲ μόχϑων 

χρὴ τέρματα τῶνδ᾽ ἐπιτεῖλαι. 100 

ὍΠΟΚ ἄἀθν Ἰϑιομὺρ Ἰυ  πι86 10 6 
(ἀαμον ἀνήριϑμον) ἃ. ΖυΡ]Θ 10 ἢ 
γοη ἀθυ Ομ ὈΘΒΟΒΙΘΏΘΠΘΗ 
(1. 19, 862 γέλασσε δὲ πᾶσα περὶ 
χϑὼν χαλκοῦ ὑπὸ στεροπῆς) Μ66- 
τ ΘΒ] μ6. ὃ16 Ἐγμθιίθυθηρ ἴῃ 
γοῖύθυθιη ΞΙΠΏΘ, Μ0ΠΙΕῪ0Ὸ Θ᾽ 5000]. 
δ ὉΠΒΘΥΘΙ 5'[6116 γέλασμα τηῇὺ διά- 
χυμα οτκ]ᾶνῦ, αὐάοκὺ γελᾶν Οἰξουβ 
ἘΞ. Ζ. Β. Ηβ8. ΤΠΘΟοΡ. 40 γελᾷ “δέ 
τε δώματα πατρὺς --ὀ ϑεᾶν ὀπὶ 

λειριοέσσῃ σκιδναμένῃ. ἴῃ ἈΠΘΥΘΥ 
γγδῖβθ πϑιίβὺ 68 (ἰαἰἴα}} 64, 278 θη] 
γτϑϑοηδηῦ ΡΙΔΠΡΟΥΘ ΟΔΟΒΙΏΠΙ. -- 
παμμῆτορ γῆ: ν8]. Ηουπογ. Ηγη. 
ΧΧΧῚ 1 γαῖαν “παμμήτειραν, ΟΠο. 
121 γαῖαν ἣ τὰ πάντα τίκτεται. 

91. καὶ -- καλῶ: ἤλλαξε τὴν 
φράσιν 5080]., ΥΕ]. ΟΡ. ΑΙ. 889 
ὦ φέγγος, ὦ γῆς ἱερὸν οἰκείας πέ- 
δον Σαλαμῖνος, ω πατρῷον ἑστίας 
βάϑρον, πλειναί τῇ ᾿ἡϑῆναι, καὶ τὸ 
σύντροφον γένος, πρῆναΐ τε ποτα- 
μοί ὃ΄᾽ οἵδε, καὶ τὰ Τρωικὰ 
πεδία προσαυδῶ, χαίρετ᾽, ώ 
τροφῆς ἐμοί, 0. Το] πυθ01,: 5 τς 
ἅλος: ΟἸθβοὺ Αὐβάσιοῖκ (Υ6]. ΟΥΌΙΪΒ 
80118) σοὺ δα δ]6 {ΠὈθυ]1θ θυπηρ' 
Ζαυ οΚ, ὩδΟ ἩΘΙΟΠΘΥ τηϑῃ 516} ἀ16 
ΞΌΠΠΘ 818 6΄'ὴ ἤδιησηθπᾶθβ δά 
αἀδοίθ. Ϊὶῃὼ ἀθν Βάάα μοιίβε αἴθ 
ϑΌμΠ6. ἴασγαν 61] ἃ, 1. 488 βοῃῦῃρ, 
Ππομύθ Βαὰ. νρ). Οτίτηιη, θ᾽ θυΐβομθ 
Μγίμο]. 1 ὅ86, 11 664. 

92. πρός τινος πθῦϑὺ ἔκ τινὸς 
((ἅν ὑπό τινος)ὺ "δαῆρ Ὀ61 Ηδτοᾶοί 
Ὁ. θη ΤΥΔΡΊΚοτη: Καῦρου Π 8 ὅ2, 
8,1. γε]. πάσχειν ἐκ πῦ9, ὑπό 1041. 

985. Τὼ. ὕγειραηρ αὰ8 ἄβθη 
Τανῦθα ἴῃ Απαρϑβίθ χοιοηποὺ ἀθπ 

ΑὐΒΌγα ἢ ΘΙ ἀθμβομ  Ὁ]]Ο ΠΟΥ Εὐ Ὀ1- 
ἰθύπησ. ΜΙ|ΡΌ ἀ6Υ ᾿πηθύθη ΒΕ ΑΒΒαΠρ' 
Κομνῦ πο ἀθυ τ Βῖσουθ ΠΠΠ γ Π πλπ8 
101 αν οΙς. 
98 αἰκίαισιν (ΞΞΞ ἀεικελίοις μό- 

χϑοις) διαχναιόμενος: ἘΡῚ: 511 -- 
τὸν μυριετῆ χρόνον Μὶδ τὸν πλείω 
χρόνον (Δτνιδίορῃ. ἤδη. 100, ΤΠακ. 
ΙΝ 117), τὸν πάντα χρόνον (Αὐβίορῃ. 
Ναῦ. 402). --- μυριετῆ: πολυετῆ᾽ 
ἐν γὰρ τῷ πυρφόρῳ τρεῖς μυριάδας 
(νΕ]. Ἡγρῖμ. Ροεῦ, αϑίγ. 11 16) φησὶ 
δεδέσϑαι αὐτόν 60]. Β614685 150 
ΠΠῚ Θἷη ΠΥΡΘΙΌΟΙΊΒΟμο Αὐβάτχθοϊς 
Γὰγ Ἴδησο Ζε1᾽. --- ἀϑλεύσω (βἴπ 
ἸΟΠ]ΒΟΠ65. γουῦ): διβοϊαὺ “ἀυ]α6η᾽, 
γρῚ]. 1]. 24, 1384 ἀϑλεύων πρὸ ἄνα- 
τος ἀμειλίχου. 

96. ταγός: ΡΘ18. 28 ταγοὶ [Περ- 
σῶν, 828 νεῶν ταγός, ϑορῃ. Απί. 
1067 ἀρ᾽ οἶσϑα «ταγοὺς (ΗΠ θενὰ ἃ. 
ΘΙ θυ) ὄντας ἂν λέγῃς λέγων; 

917. [)6 παρ ΒΕ 5ομῃ6. Μομοιηθῦθυ 
Ὀη]αοὺ οἴπθη  ὈΒοΒ] 8, 1θοο ἢ π]ομῦ 
ἴῃ 80 ΒδΟΒα ΠΟ Κβν ]θυ 6186. ψ16 
ἄον Ῥαγδιηη]αίταϑ. --- δεσμόν: δΙηρπ- 
1Δ. Ψ[ο 141: δεσμοὺς ἀεξικεῖς 520. 
ἀεικῆ: γ96]. “«ὰ 118, 

99. στενάχω, πῇ ΕΘ ΒΩ 
᾿Β6 026. Ὀ61 ἀδν ὕμουϊοσαπρ, ΟΝ 
ΥΩ]. 182; Ξορῃ. Αἱ. 7194 ὥστε ι᾿ 
ὠδίνειν τί φής, ἴσαν. ΗΚ. 184 δει- 
μαίνω τί ποτ᾽ ἀναστένεις, Αυῖβῦ. 
Νὰ. 1591 οἶμαί γε τῶν νεωτέρων 
τὰς καρδίας πηδᾶν ὅ τι λέξει. 

100. χρή 58. ν. ἃ. μέλλει. ---. ἐπι- 
τεῖλαι: ἐπιτέλλεσϑιαι νοτὰ Αυΐσοῆθη 
Ὧν ἀοϑύϊγμθ ἨΟΙΊΘν. Ἡγιπη. ΠῚ 871 
ἠελίοιο νέον ἐπιτελλομένοιο, Ἦ685. 
γα. Τὶ δθό πρῶτον παμφαίνων 
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καίτοι τί φημι; πάντα προυξεπίσταμαι 
» Ἁ , 2 2 , , 

σκεϑρῶς τὰ μέλλοντ᾽ οὐδὲ μοι ποταίνιον 

πῆμ᾽ οὐδὲν ἥξει. τὴν πεπρωμένην δὲ χρὴ 

αἶσαν φέρειν ὡς ῥᾷστα, γιγνώσκονϑ᾽ ὅτι 

τὸ τῆς ἀνάγκης ἔστ᾽ ἀδήριτον σϑένος. 10ὅ 

ἀλλ᾽ οὔτε σιγᾶν οὔτε μὴ σιγᾶν τύχας 

οἷόν τέ μοι τάσδ᾽ ἐστί. ϑνητοῖς γὰρ γέρα 

πορὼν ἀνάγκαις ταῖσδ᾽ ἐνέξζευγμαι τάλας" 

ναρϑηκοπλήρωτον δὲ ϑηρῶμαι πυρὸς 

ἐπιτέλλεται, 485 ΑΚύϊν ἴῃ ἄδθι Ἰλιὰς 
μικρά (061 γεοίζθβ σὰ ΤΥ ΚορΒν. 844) 
λαμπρὴ δ᾽ ἐπέτελλε σελήνη, ἴῃ ἅθον- 
᾿παρΘ ΠΟΥ Βραθαύαπρ' ΤΒΘΟΡΉ. 1271 
ὡραῖος. καὶ ἔρως ἐπιτέλλε ὅται ἡνίκα 
περ γῆ ἄνϑεσιν εἰαρινοῖς θάλλει 
ἀεξομένη. 

101. κχαΐτοι τί φημι: 86 ἸΡΒΌΤΙΩ 
οὈϊαγσαῦ Ργοπιθύμθιβ; οὐ ῬϑΌΠΒΡΘΥ 
ΟὟ τηϑὶοσαμλ τηϑοσϊὑπαϊηθιη πδύτ- 
γὰθ βι88 ΟὈΪἐὰ5 ἰῶπη 84 886 στϑαϊὺ 
(Θομα). --- προυξεπίσταμαι: 15 
ΟΠ ἀ6ν ΤΉ ΘΠ.18, υρ]. 209, 878. 

102. ποταίνιον 5έθμΐ ρυδαπκαξῖν. 
106. ἀδήριτον: 1. τ: (1 ἀλλ᾽ 

οὐ μὰν ἔτι, δηρὸν ἀπείρητος πόνος 
ἔσται οὐδέ τ᾽ ἀδήριτος, Π1Θ Ε- 
ἄμαχος (ἀδήριτον ἄμαχον, ἀκατά- 
μαχον ΗδΒγ0}.), γα]. ἀνίκητος, 1 
νἱούθβ.  θσθῃ 65 ΘΘάδηΚθηΒ ΤῊ 
ΘΊΠΊΟΙΙ. ΕΘ Σ ΟΝ (ΡιΙαῦ. Ργοῦ. Ρ. 84 Ὄ) 
ἀνάγχᾳ δ᾽ οὐδὲ ϑεοὶ μάχονται, 
ϑορ. Απῦ. 1106 ἀνάγκῃ ὃ οὐχὶ 
δυσμαχητέον, Ο. Κ. 191 καὶ μὴ 
χρείᾳ πολεμῶμεν, ἔλπιν. ΙΡῃ. Τ. 1486 
τὸ γὰρ χρὴ σοῦ τε καὶ ϑεῶν κρατεῖ. 

100. οὔτε σιγᾶν οὔτε μὴ σιγᾶν: 
γρ]. 197, σποϊϑπβ ἀοΥ σορ ἀσ. 848 
πάλαι τὸ σιγᾶν φάρμακον βλάβης 
ἔχω νουβο ϊθάθηθ αὐτὰ 465 Ομ οΙ- 
56ῃ8 (ἄλγος) Βθυνουσθηῦ. το - 
εἶσ ἄθε 8680]. ἀλλ΄ οὔτε σιγᾶν 
δύναμαι (ἀλγῶ γὰρ) οὔτε ἐλέγχειν" 
εὐλαβοῦμαι γὰρ τὸν 4ία. ΥΕ]. ΒΟΡΆᾺ. 
ῬὨ1], 829 ω παῖ ᾿“Ποίαντος. ἐξερῶ, 
μόλις δ᾽ ἐρῶ, ἄγωγ᾽ ὑπ᾽ αὐτῶν 
ἐξελωβήϑην μολών. 

107. γέρα: 80 τιμάς. --- ϑοΙ]Όθ πα 
ἰϑύ, 16 ὨΙΘΥ τι. 821, α16 ΤῊ 6815 ἀθ8 
[ἀηδοθ Βπίβοβ στοῦ ἀϊθ Ἰαηρθ 
Ἰούχίθ 5106. δἰπθβ ἰοὺ Θ᾽ πΒ] ]ὈΊ ΚΘ 
γγονίοβ (ϑνη-τοῖς) σθὈ!]αθῦ. ΕἸπΘ 

Ηδϑυΐθ Ποσὺ πιομὺ ἀδυη, θη η ΜΙ 
ΠΟΥ ἀπγοθ αἴ6 Οἶβαν πὶ σψἱθεΐθη 
Εαΐβα (Ηρ ΘΙ] Θγ685) πατηϊ{ζοὶ- 
ῬΔῚ ὙΟΥΠΟΥ οἷπθ Ῥϑαβα βυαϊσοἔαη- 
ἄθη μαῦ. 6]. ποῦ Ζζὰ 648, 

108. ἀνάγκαι σῖθ αἰκέαι 98. 
ἐνέξευγμαι: ᾿ΑΒΟΏγ]Ὸ5. [16 Ἔ 
ΜοίδρΒΘΣ, ὙΒΊ. ὅ11, 1009, ἈΑρ. 1689 
τὸν δὲ μὴ πειϑάνορα ξεύξω ἐδ 
ρεέαις ἴ γουβίθῃθη ξεύγλαις), 8 ἃ. 
841 μόνος δ᾽ Ὀδυσσεὺς. . ξευχϑεὶς 
ἕτοιμος ἥν ἐμοὶ σειραφόρος, ΟΒΟΘΡΒ. 
196 ξζυγέντ᾽ ἐν ,ἄρμασιν πημάτων, 
ἄασὰ Ασ. 218 ἀνάγκας ἔδυ λέπα- 
ὄνον. ΕΠ ΘΥπϑυρῦ βιπα αἴθ γοῖ ΑΘΚου- 
Ὅδα τι. ἀθν Ῥῆδημζθηνθὶῦ θη] ὔθῃ 
ΒΊΟΥ τι. ΟἸ ΘΙ 586. Ὀοὶ ἄθη Ττὰ- 
ΘΊΚΟΙΝ δῆ. Ζπ ὉΠΒΘΥΘΙ 5 06116 
νΕ]. Ἐὰν. Οὐ. 1889 ἀνάγκης εἰς ξυ- 
γὸν καϑέσταμεν, ΗΙΡΡ. 1889 οζαις 
συμφοραῖς συνεξύγης. 

109. ναρϑηκοπλήρωτον: τὴν ἐν 
νάρϑηκι ϑησαυρισϑεῖσαν, παρόσον 
τῷ νάρϑηκι ἐχρῶντο πρὺς τὰς ἐκ- 
ξωπυρώσεις τοῦ πυρός ΗδβγΟΒ. νάρ- 
Δ ὴηξ (μοαρυθομβοῦ. ἀνάρϑηκας, ἴδ- 
γα ΘΟΙΩΤηἶ5, ϑύθο θη κυαι!) δῦ 
οἷ οὗν ζοὶ ΒΘ Πομ685 ΠΟΒΥ, 
οἷη Πο]ἀθηρθνῆοηβ, ὑ6] 068 παῖ 
οἰηθη τ] οηϊσθη ἄϊσομάθη ϑαῖθ. 
(μαθθηαῦ ἔπηρσοβῶηι ᾿ηὐπ8 τη 8] ] τα 
αὖ ΒΒ ΌπΟΙ: Ρ]1η.) ΔηρΡΘ ΠἸὺ ᾿ἰϑῦ αὶ. 
σοίγοοκποῦ ἄθη ἀαδγααΐ [4] π θα 
ΒΒ θη. Ἰοϊοηῦ δαΐδπρῦ; ὈΘ6Ὶ ἄθπὶ 
Παηᾶνοὶκ 68 ΚΠ] 1] μὰ Τα] 1688 
γα ἀα5 ΠΟΥ 815 Ζαπάου Ὀοηὔξἐψί. 
γρ]. Ῥμδηΐὰβ πίῃ. ἯΙ 294 νάρϑηξ 
πυρικοίτας; ΤΆΘΡΟΡὮν. Η. Ρ]. ΚΙ, Τ; 
ΡΙΪπΐὰ5 Η. Ν. ΧΠΠ ο. 99, 42. ὕθον 
α16 Βραθαύαμρ ἄθ5. Ναυίμθχ ἴῃ ἀ6Υ 
ϑῶρθ νρ]. Τϊ]η] οἰ θὴρ 5.2. --- Θανοἢ 
δέ οΥμαϊ! ἄδ8, σγὰβ οἱ ρϑῃθο Ἐγ- 
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πηγὴν κλοπαίαν, ἣ διδάσκαλος τέχνης 110 

πάσης βοοτοῖς πέφηνε καὶ μέγας πόρος. 

τοιῶνδε ποινὰς ἀμπλακημάτων τίνω 

ὑπαιϑοίοις δεσμοῖσι προυσελούμενος. 

ἃ ἃ, 
τίς ἀχώ. τίς ὀδμὰ προσέπτα μ᾽ ἀφεγγής:- 116 

Ζ “4. ΄ μ᾿ , 

ϑεόσυτος ἢ βρότειος ἡ κεκραμένη; 

Κἰδγαηρ σαι ΟΥ̓Δ ΒσΘ ΒΘ η 6} ἰβύ, 
16 ἘΠΡΘηβομα ΘΙΠΘΥ ΠΘαθΘη, (ἂν 
5106: βίθῃθπᾶθη ἀηραῦθ; ἀἴθβ65 δέ 
ψΪΓὰ γοη ἀ6η 3680]. δἰζθυΒ ταῦ γάρ 
ἱπίθυρυθιϊονῦ, 80. Ζὰ 6. 289 προσ- 
αυδᾶν δ᾽ ἔστ᾽ ἀναγκαίως ἔχον, ΜΟ 
488 γογΔ ΒΡ μΘ μὰ 6 τέσσαρας μοίρας 
ἔχον ἐμοί οὐκ! ἃν πεῖνα. --- ϑηρῶμαι: 
ΠΡΠΡΟΥ 1 9, 53, 1. 11. 

110. δι ἡϑαμαλος πάσης τέχνης: 
γ6]. Ζὰ 1. 

111. πόρος ΔιΌΒοΙαὐῦ ψῖ6 4771. 
112. τοιῶνδε ποινὰς ἀμπλακημά- 

τῶν: Ὑ6]. ὅθ4, 620. 

118. ὑπαιϑρίοις Καιβ8] ζιι πρου- 
σελούμενος, γ95].158; ἀδ8 ΒοΒιη80Ε- 
γνῸ}]1]6 ἀοὲ ϑύγαίθ τῖγὰ σορ Ῥιομιο- 
πθὰβ ὈΘΒΟΠαΘΥΒ ΠΟΥγΟΥΡΟΠΟΌΘΗ 97, 
1718, 190, 227, 260, 488, δ25. “--- 
ὑπαιϑρίοις δεσμοῖσι: Υ9}. ζὰ ἀφεγ- 
γής 115. --- προυσελούμενος: (δ Β 
ὙγοΥὺ ππαοῦ 510} ποοὺὴ 438 ἃ. Ατ|]- 
βίορῃ. ἤδη. 780 (προυσελοῦμεν), νρ]. 
Εΐγα. Μ. ρ. 690, 11 προυσελεῖν 
λέγουσι τὸ ὑβρίζειν, ἀδ5 πδ ΠΟ ἢ 6 
4,180 ΜιπῪ0Ὸ ἀδ8 1ῃ ἀθῃ ἃ. δύ. σοπὄμη- 
1ὸὰ σοριδαομΐθ αἰκέζομαν (νρ]. 
ΉθευΟΗ. προυγελεῖν᾽" προπηλακίζειν, 
ὑβρίζειν. 16 Εὐγηηοϊοσίθ (68 
γγοιΐίθβ δῦ απϑκαηπῦ; τη8 ΜΨ11) 68 
γῸη προσιέλλειν ΔὈΪΟΙΐΘη, ἱ᾿ἱπᾶθιι 
ἀ88 ΒΙηΤΟΥ σ ἀαβρσθοία! 6 η6 ΠΙσδιητηδ 
α16 γουπθυρθπθηάθ 51106 νουϊδηροτὺ 
ΒΔΌΘΗ 5011 ψ10 ἴῃ ϑεουδής (ϑεοδιΕής). 

124---197 κὔπαϊσοη ἀδ85 ΝΆΠΘΗ 
4.68’ ΟποσθΒ 8ῃ τ. Ὀθρ]οιΐθη (σοι 120 
8) ἀ΄'6 Βουθραηροη ἀ68 ΕἸἄρε]- 
γᾶ θη8. Αὐῇ ἈΠΏΠΟΠμΘ ν᾽ εῖδ8 θ6- 
σἰοιΐθη ἴθ ἀθὺ Ε]οκύντω ἀθ8 ὅορΒο- 
ΚΙ6Θ5. α16 ἀπαρϑϑίθ ἀθὺ Ε]οκίτα ἀδ8 
Αὐξίγοίθη ἀ68 ΟΠ υβ. 

114. Μδὴ Ηδτὺ οἷπ Πδυβοιθη ἴῃ 
ἄρον Τιαῦῦ, -- ἃ ἀ: ἐκπλήξεως ἐπιρ- 

ρήματα 8680]. (δ πιόϊδηρθ ἀβ ἀοαυ- 
Ἰθὰν οὐ α᾽ βῆγοι, ἀ6 ἔβι }16580. οὐ ἂθ 
Γουπιθίό τὴθ ραγαῖῦ ὑοαῦ ἃ ἔαϊύ δα- 
ΤΑΙ Ὁ]6 (Ρδί1). 

116. 16 ὈαΚοΒΊβομθη Πγ πη θ 
ταϑ] θη ἄθη Αἰοκὺ ἀθ5 ϑύαπηθῃβ ἃ. 
ον ὕὕδονιγταβομαπρ. ὀδμά: 6Θε- 
Πα πηρ;, ΒΑΡ ἃ, ϑομιηποὶς 465 
Ηδᾶτγο5 (Μ 856) σχᾶσγθη ἄθη Μ 66 168- 
ΠΥΤΊΡΏΘΗ ὉΆΘΘΙΏΘΕΒΘΗ, γε]. Ἐν. 
ΗΙΡΡΟΙ. 1891 ξα" ὦ ϑεῖον ὀδμῆς 
πνεῦμα" ΣΟ Ὁ ἔστ᾽ ἐν τόποισι τοι- 

σίδ᾽ ᾿ἄρτεμις ϑεάώά; εῖρ. Αθη. 1 
408 Δ. ὈΓΟΒίϑθαιθ ΘΟΙη86 ΑἸ] ΠΌΙΩ 
γΘΥΣ06. Οἀογθιι ΒρΡΙτγοΊθ. --- προσ- 
ἑπτα: γα]. ΡΙααῦ. ΑἸηρμῖν. 820 νοὸχ 
τὴ] δια φγ15 ϑανγο]ανιῦ. [Ι͂ῃ τηοαϊῇ- 
σιογίον Βραθαύαμρ' δῦ ἀα8 ὙϑΥθατη 
ὅδδ, 044 τγηἷ᾽ ἀθὰ ᾿αὔϊν νϑυθαη- 
ἄθη. -- ἀφεγγής (ΒΙΟΙ 85. Υ. ἃ. ἄφα- 
νής) ᾿ιϑῦ ἴῃ οδἰπθὺ Ὀδὶ Πιομίοτῃ σθ- 
τ ὉΠ] ΟΠ 6 ὙΥ οἶδ δαΐ ἀχώ α. ὀδιιά 
ῬΘΖορθη, ψΒΠΥΟμα 65. δἰσθηθοῃ 
οἷπ ριπϑίομ (65) ρθη δῦ, γοὴ 
ἄθιὰ Ὀ614 65 δαβσθμί, --- Ζὰ ἀογ θ)γ- 
5 θὴρ ν 9]. ΒΕ: ῬΒ1], 208 πρου- 
φάνη πτύπος ... βάλλει μ᾽ ἐτύμα 
φϑογγά του. 

110. ϑεόσυτος: ὨΪ6 ΤΥϊΡγομθη 
πη Θυδῦθη Εἰ α[86 (γ6}. σὰ 2) Ὀθϑύθῃθῃ 
Ἀ61 ΑβϑΕυ]ο8 σον δ ]10 ἃ 18 ΘΙΠΘΙ 
Θἰηζίρθη ἀνθ] ρθη οτίθ σὶρ 
006; 8118 ΘἰπΘ πὶ 1 ΘΗΥΒ1] Ὀ1 66. “16 
ΒΘ Βοοὴ δορί. 212 πεδιονόμοις, 
στη. 806 λιπαροϑρόνοισιν, ἵγριη. 
196, ῶ βορεάδας. -- 16 Κοπι- 
Ροϑίϊα, γ]ῦ -συτος 16 416 μυϊὺ -τρυτος 
γΘΥΘΟΡΡΘΙΩ Ὀᾶ]ἃὰ ἀἋἀ85 ἰηϊδυύθηθ 
σα. ρ, Ἀδὰ πἰομῦ, πδὸ} Βοαᾶν- 
18 (65 Ὑ ΥΒΙηδΙ568, ν6}]. θ48.. Ζὰ 
ϑεόσυτος ἢ βρύτειος γ6]. 10ὅ. -- 
κεκραμένη: ἡμιϑέων ὅ01.01. ἘΒ 
51π4 π]ουῦ ἘΛΙΡΕῦμδΣ ΠΒΟῚ βρϑβϊογου 
γουβίθ!]αηρ᾽ σϑιηθὶηὗ, Βοπἀθυ 686}, 
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ἵκετο τερμόνιον ἐπὶ πάγον 

πόνων ἐμῶν ϑεωρός. ἢ τέ δὴ ϑέλων; 

ὁρᾶτε δεσμώτην μὲ δύσποτμον ϑεόν. 

τὸν Ζιὸς ἐχϑροόν, τὸν πᾶσι ϑεοῖς 120 

δι᾿ ἀπεχϑείας ἐλϑόνϑ' ὁπόσοι 

τὴν Ζ΄ιὸς αὐλὴν εἰσοιχνεῦσιν. 

διὰ τὴν λίαν φιλότητα βροτῶν. 
- - ΄ 2 5: , ΄ φεῦ φεῦ. τί ποτ᾽ αὖ κινάϑισμα κλύω 

πέλας οἰωνῶν: αἰϑὴρ δ᾽ ἐλαφραῖς 12 

πτερύγων ῥιπαῖς ὑποσυρίζει. 

πᾶν μοι φοβερὸν τὸ προσέρπον. 

αἴθ φαϊβοπθη ἄθη πόμπουθη (Ιλ τη- 
ΠΒῸῃ 6) Οδύζουπ ἃ. ἄθη Μθηβομθ 
ἴῃ ἄδν Μιΐζΐθ βύθῃθη, τῖβθ σ]ϑιοῃ α16 
ΟΚοδηιάρθη (νρὶ. 629 ἢ, 902). γε]. 
Εαγ. ΚΥΚΙ. 218 μήλειον ἢ βόειον ἢ 
μεμιγμένον; 

117. 16 5οβχηθυΖοῆθ Βπηρῆη- 
ἀυπρ ᾿ϑὺ ἀστοῖ ἄθη ΒΒ ὑμτηαβ (00 }- 
τηΐπβ ἃ. Καθ κα) ἀπδσοατοκι. Ααῇ 
αἴθ ΒὙαρθ ὝΨΟΥ τηϑρ᾽ 65 Β61η9᾽, ἰοἱροὺ 
α16 γουυιαΐαηρ, ἀδ[5 ἀοὺ Ὀοὑγε θη 6 
ΠῸῚ 8.15 πΠῊ 111 ΚΟΙ ΠΠΘΏΘΙ ΖΦ ΒΟΠΒΙΘΥ 
ΘΥΒΌΒοῖπθ. 1686 νϑυμηαύαῃρ' δύ Ὀ6- 
συϊπαθῦ ἀστοῃ αἴθ νουδὰβ δηρθρθ- 
Ὀεμο Τπαύβθομθ ἕκετο τερμόνιον 
(δη8 Επᾶβ θυ Ὑγ610᾽) ἐπὶ πάγον. 
ΑΙ5. Βυθ)]οκὺ σὰ ἵκετο ᾿ἰϑὺ ἀθν ὕπ- 
Ὀοκαηπίθ, ἀθυ ΔηρΡ ΚΟΥ ΤΊ ΘῺ δύ, σθ- 
ἀκού (ὃ τὴν ὀδμὴν ποιῶν, πῖομῦ 
ϑεωρός, ΜΘΊΟΠο5. ἄθη ἅπθοῖκ (68 
Κογηγηθηβ 8ΔηρΡΊΘΟΪ). --- τερμύνιος, 
ὙΘΙΟΠ65. ΠΣ 8 αἸθβοὺ [6116 σνου- 
Κοτιητηῦ, ᾿ἰδῦ σοὴρ τέρμων σθὈϊ θοῦ 
(τέρμιος νοη τέρμα). 

118... ἡ τί δὴ ϑέλων: γ9]. ϑορΡῇ. 
Τύδοι. 890 ἡμεῖς δὲ προσμένωμεν;:; 
ἢ τί χρὴ ποιεῖν; 

119. ὁρᾶτε τη Βοζὰρ δαΐ ϑεω- 
ρός. Ὅροι Ππηροϑταύν ὁρᾶτε βἰθῃῦ 1πὶ 
ΒΙΏη6 σοη ὁρᾶν πάρα. 

120. [Ιπίο]ρθ δῦ 'πηθῦθη ΕΥ- 
τοσπηρ ἀπ υθιοσαηρ ἄρον ἀ16 
Ομ δ ο, 611} ΘΟΒδ.5}016] ἔν ἀπά θυ 8 
Ζὰ Β61ὴ (160), ρσοῆθη αἴθ Ιϑια Όθη 
ψ]ΘάοΥ ἴῃ ἀπαρϑῦθ ἄθθυ, νρ]. χὰ 98. 

121. πᾶσι ϑεοῖς δι΄ ἀπεχϑείας 
ἐλϑόντα: Επν. ΗἸρΡρ.1104 δι᾽ ἔχϑοας 

μῶν τις ἦν ἀφιγμένος; Ῥμδη. 479 
καὶ μὴ δι΄ ἔχϑρας τῷδε καὶ φόνου 
μολών, Ηδτο. 290 ἥπνύαισι πᾶσι διὰ 
μάχης μολών, Τρ. Δ. 1892. ΘΌΘΏΒΟ, 
Ἀπάγοτη. 410 πατρὶ τῷ σῷ διὰ φιλη- 
μάτων ἰών, ΞΟΡΒ. Απὐ. 142 διὰ δέ: 
πῆς ἰὼν πατρί, Αὐιβίορῃ. ἤδι". 1412 
οὐ γὰρ δι᾽ ἔχϑρας οὐδετέρῳ γενή- 
σομαι, [Ρ]αΐο] Τπεδρ. Ρ. 180 Β μοι 
δι᾽ ἀπεχϑείας ἐν λόγοις τισὶν ἐγε- 
γόνει. ὈΙθβοῦ Ὑρϑυθιηπηρ ΘἴΠ65 
γευθαμι5 ἄθ Βεσαρσιηρ τη διά 
Ἰϊοσὺ οἷπθ Ἰοαὶθ Ὗουβίθ]πηρ Ζὰ- 
συαθᾶρθ, γρ]. Κυᾶρου 1 5 68, 22, 2. 

122. αὐλήν: ΥΕ]. Οὐ. 4, 14 Ζη- 
νός που τοιήδε γ᾽ Ὀλυμπίου ἔνδο- 
ὅεν αὐλή. --- εἰσοιχνεῦσιν: ἸΟΠΊΒ6Π6 
Κοπίγακίϊοη νῖθ πωλεύμεναι θ48, 
ΘΠ βρη ἄθῃ ΘΡΊ ΒΟΉ Θα ὙΥ ὑτίθυπ 
οἰχνέω α. πωλέομαι, νϑ9]. Τδαν, Μβά, 
422 ὑμνεῦσαι, ΗΙρρ. 161 ἀύτευν, 
Ιρῃ. Α. 789 μυϑεῦσαι, ἢ Αρδιη. 
942 δήριος (τοῦθ ἄθηὶ ΟΠ ΒΟΠΘη 

δῆρις). 
124. κινάϑισμα᾽ κίνημα πλήϑους 

Ηρβγοῆ. οἰωνῶν: ἄθγΥ ΟΠοΥ ᾿ἰϑῦ 80 
Δ Π6 σϑἸἰκομητηθη, ἀα!5 Ῥγοτηθύμθιιβ 
ἄθηὺ ΕἸ ρΘΙβοιϊαρ ππύθυβοῃθιθ 
Καῆῃ. 

120 ἢ ὑποσυρίζειν Ὀδάἀοαϊοῦ ποὺ 
Ἰθοῖΐοι βυυ 676 (ΒΙοιμῇε]4), ΒοΟμ θυ 
ὑπο- σἰοοῦ ψῖθ 1η ὑπάδειν, ὑποστε- 
ναχίξειν, ὑπορχεῖσϑαι, ὑπηχεῖν, 
ΒισοΙηΘΥΘ 616 Βοβ]οϊθαηρ: δ. --- Ζὰ 
ἐλαφραῖς πτερύγων βιπαὶς γα]. Εν. 
ἤριη. ὅ94 ταῖς ὠκυπλάνοις πτερύ- 
γῶν διπαῖς. --- φοβερόν: γρ]. 156. 
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ΧΟΡΟΣ. 

(στροφὴ αἽἹ 

μηδὲν φοβηϑῇς᾽ φιλία γὰρ ἅδε τάξις 
πτερύγων ϑοαῖς ἁμίλλαις 

προσέβα τόνδε πάγον πατρῴας 180 

μόγις παρειποῦσα φρένας. 

χραιπνοφόροι δέ μ᾽ ἔπεμψαν αὖραι" 
4 Ἁ 9 δἰ 7, - 7) 

χτύπου γὰρ ἀχὼ χάλυβος διῇξεν ἄντρων 

μυχόν, ἐκ δ᾽ ἔπληξέ μου 
τὰν ϑεμερῶπιν αἰδῶ. 

128---192 Ῥατοαοβ, Κοιητηδῦβο ἢ 
(ἃ. ἢ. ἀπέϑυ ϑομθαβΡΊθ] 6 Υ ἀπα -ΟΠΟΥ 
γουίθι δ). Τὸ. ΟΠἸΟΥ ᾿ϑὺ δαξ θ πθιη 
ΕἸρσθινασθη (ὔχωῳ πτερωτῷ 18, 
κραιπνόσυτον ϑᾶκον 219), ψΘ]ΟΠΘΥ 
ἀατοῦ οἷπθ Τ᾽ θαὐὔθυσηββοῃηθ ΠροΥϑη- 
Ὀοπορὺ πιῖγα (γοὴ ἀθυ γθομύθῃ ὅ'ϑι[8 
617), ἄθυη Ῥυοπιθί 6 8 ̓Π] ΠΊΘΙ ἩΘΠΘΥ 
ΘΘΚΟΙΏΤΘΗ ὉΠ τϊγα σο ἄθη Ζυ- 
ΒΟΒΘΌΘΥΗ ΒΟΠΟῚ Ὀθιηθυκῦ, αὦ 18} 
Ῥγοπιθίμθηβ, ΘΙ ΟΠΘΥΓ ΠΥ σουϑαθ- 
805, πἰομῦ Ζὰν δῖ Ὀ]1οκῦ, ποοἢ 
πἰσμὺ βιθῃύ. Μιὺ 124 σῶν ἅθὺ ΟΠοΥ 
Ὀογοῖΐβ σϑηχ π8η6 σοτίοκύ, 80 ἀδ[8 
ΟΥ̓ αἴθ ῆοτία νοῦ 127 (φοβερόν) 
μότίο. --- θΠ1τ6 ΟΚοδηῖάθῃ βιπα Το ἢ- 
ἴογ 468. ΟΚθϑμοβ τι. ἀοΥ Τοῦ γ5 (Η 68. 
ΤΒΘοσ. 8602). Ἠοϑ1οα. δᾶ. 246 φῇ! 
41 ΝδΠΊΘη δια πηα Ὀθπιθυκύ ἄδζα: 
πολλαί γε μέν εἰσι καὶ ἄλλαι, τρὶς 
γὰρ χίλιαί εἶσι τανύσφυροι Ὠκεανῖ- 
ναι. Ὅδγ ΟἼΟΥ (68 Αβοῦγυ]οβ Ὀ6- 
βίαμα δὰβ 12 ΡΘΥΒΟΠΘΗ. --- [16 Θυβῦθ 
Βίγορ Θ ριθοῦ θη βρυθομθηα ἄοΥ Ετ- 
ΚΙάγαηρ δἰπθβ Οὐδ πη! κοιβΒ (ἴῃ 
ΟΘΥ Ηγρούεβ18 Ζζὰᾷ ἄθῃ ῬΘΥ ΒΘ) 
παροδικά, ὅτε λέγει (ΔΊ Ώ]10Ὰ ὃ χο- 
ρός) δι΄ ἣν αἰτίαν πάρεστιν αἷθ 
Μουνίονπιηρ, 465 Αὐζίγοίθηδβ. --- Π16 
ἘΒγ Βπαθα (ὁ ῥυϑμὸς ᾿ἀνακρεόντειός 
ἐστι πεχλασμενος πρὸς τὸ ϑρηνη- 
τικόν 80}01.) Θηΐβρυθομθη ἀον ὑσ- 
ΒΘ] Ίσρη ΘΟἸτατηπηρ, ὑγΘ] 0 Πη6 ἀοΥ ΟἼΟΥ 
144 Πἰ ἀπίβουί, ἀπ θἰσηθη 5108: Ὀ6- 
Βοπάουβ δῇν ἀθη ΟΣ Ομου. 

128. τάξις: Ὑ716 στάσις Εἰυχη. 811 
ὡς ἐπινωμᾷ στάσις ἁμά, ὍΒΟΘΡΗ. 
Δἀὔβ στάσις δὲ πάγποινος ἄδ᾽ ἐπιρ- 
ροϑεῖ. 

129, πτερύγων ἁμίλλαις 5. ν. δι. 
πτέρυξιν ἁμιλλωμέναις. ὙρῚ. 141. 

Τυ ΒορΥ 465 νϑιξοιθυπα θη ϑέγθ- 
Ὀθη5 Ὀοχιθηὺ 510} διῇ 416 61 ου- 
βοιϊσθηῃ ΒἸ]ρθ], ὑθ]οηθ 65. ρ]θίοη- 
βϑη ΘΙΠΘΉΘΘΙ Ζυγοῦ σγ0] 61. 
ΥΩ]. ϑορῃ. Απύ. 1060 τρόχους ἁμιλ- 
λητῆρας ἡλίου. 

181. μόγις: Θυοα 56 ῬΑΥῚ ΔΘΟῪΘ 
ῬΘυβαδβῖβ8θ. αἹοαπῦ, αὖ 115. ΘΟΤΩΤηΘᾶ- 
ὕπτη αἀδτοῦ, 14 6 γϑίθυγ βΒθχ8 τὴὰ- 
ἸἸΙΘΌΥ5, ὙἹΓΡΊ ΠΌΤ ΠΟΥ Π118 σἸΒΟΙΡ]]1ηδ 
1Τὰἀϊοδηάπτη. ὅ51ὸ ραράδσοραβ Αη- 
ὑἸσοηθ5 ἃραὰ Επασριάθι (ΡΒ οθη. 89) 
γψίδπι ΟἸΤΟΌΤηΒΡΙΟἰ Ὁ, ὙΘΥΘΗΒ Π6 60]8 
1π ῬᾳὈΙΠΙοατη ργοαθαηΐθτα Υ6615 Π᾿Ι τη 
σἱὐαροτοὺ (ϑομαϊν2). γ ΙΕ]. ΒΌΡΡ]. 996 
ὑμᾶς δ΄ ἐπαινῶ μὴ καταισχύνειν 
ἐμὲ ὥραν ἐχούσας τήνδ᾽ ἐπίστρεπτον 
βροτοῖς μτλ. -- παρειποῦσα: ,ΕΊ. 
ΠΕΟΟΣ τ: 7. 190 ὡς εἰπὼν παρέπει- 
σεν ἀδελφεύο φρένας ἥρως αἴσιμα 
παρειπών, γρ]. 64. 1, δδδ; 6, 881, 
Η65. ΤΉΘΟΡ. 90 μαλακοῖσι παραϊφά- 
μενοι ἐπέεσσιν. Παρειποῦσοα Κϑηπ 
8105: Ζ0γχῶν ΘΎΔΙΠΠΊ [1505 δῇ τάξις 
ῬΘΖΊΘ μη, βίθῦ Δ ΌΘΥ ἄθιη αθαάδηκθη 
ΘΟ 50, 818 ΟὉ ἐγὼ προσέβην νοΥ- 
δαβσθσθησθῃ νγὰτθ (ὙΡ]. Ζπ 201). 

182. κραιπνοφόροι... αὖραι ἃ. Ἡ. 
Πα 108: οὔθ 5θῃγ. 

188. ἐξέπληξε πῖθ 810, 8710 τοὔῦ 
ΘΏΒΟΒ ΔΆ] οι ΒΖ μπηρ᾽ δαΐ α16 Αὐὐ 
ἄθνυ ψιγκοπάθη γβδοῆθ, τυρὶ. Αρσ. 
480 φλογὸς παραγγέλμασιν νέοις 
πυρωϑέντα καρδίαν. -- δὲ νὶτὰ 
ΦυγΙΒοη θη Ῥυβηροβιύου. ππα ουθυτη 
5687 πάμῆρ' ΘΙΠρΡΘΒΟΠΟΌΘΩ (7) 6518), 
Κυᾶρον 1 8 68, 48, 1. 

184, ϑεμερῶπιν: Εταροάοκ]65 28 
Ζῆρις δ᾽ αἵματόεσσα καὶ Ὡρμονίη 
ϑεμερῶπις. ἨθΒγΟΙ. ϑεμερῶπις «(αἱί- 
δώς)" ἐρασμία αἰσχύνη πιομύ σο- 
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σύϑην δ᾽ 

ΠΡ αἰαὶ αἰαϊ, 

ἀπέδιλος ὄχῳ πτερωτῷ. 180 

τῆς πολυτέχνου Τηϑύος ἔχγονα. 

τοῦ περὶ πᾶσάν ϑ' εἱλισσομένου 
χϑόν ἀκοιμήτῳ δεύματι παῖδες 
πατρὸς Ἰφχεανοῦ" 140 

δέρχϑητ᾽, ἐσίδεσϑ'᾽ οἵῳ δεσμῷ 
προσπορπατὸς τῆσδε φάραγγος 

σχοπέλοις ἐν ἄκροις 

φρουρὰν ἄξηλον ὀχήσω. 

(ἀντιστροφὴ αἹ 

ΧΟ. λεύσσω, Προμηϑεῦ., δνοφερὰ δ᾽ ἐμοῖσιν ὄσσοις 
ὁμίχλα προσῇξε πλήρης 146 

δα; ἄρῃ ϑεμερός (τοι ἀθν δῆατ- 
268] 98) σιϑοὺ θη Βεορυ ἀ65 Πἢ- 
βδταθῃ ἀπ Οοδθύσίθῃ (τρΊ. ϑεμερή᾽" 
βεβαία, σεμνή, εὐσταϑής ΗΘΒΥΟΠ,, 
ἀδπη ϑέμα, ϑέμεϑλον, ϑεμοῦν) παπᾶ 
αἰδὼς ϑεμερῶπις ᾿ἰϑὺ α16 ΒοΒ ἀρ πτθι- 
᾿ιϑιΐ, Ὀ61 6] μου 16 Μϑομθη σὰ Π]ρ' 
Ὀ]οΙ ὍΘη τι. ΤῸ Πρ βιΐζθη ; ἄθπ αἀθρθη- 
βού ἀαΖι Ὀϊαοῦ σύϑην ἀπέδιλος. 

18. σύϑην: ἀδ8 ΒΥ} 150 ῃ6 Απρο- 
τηθηὺ ἔθ 10 Ὀ6Ὶ ἀπ ΤΥΔΡΊΚοεη ποῦ 
ΒοΙΐθη ἴῃ ᾿γυιβοῦθη ϑίθ!]θη ὑπαὶ 1π 
ἄθη Βοὐθηγθάθπ, 56] θη θυ 88 ἴθπ- 
ῬοΥδ]16, τυρὶ]. ἐρέϑισε 181. --- ὄχῳ 
πτερωτῷ: ΒἸἄρσο] σασθι Ππά θη 510} 
αα Καπρίαθηκιηβ!θτη Ὀῇουβ, τυρὶ. 
4. Β. Μά]]ου-  ἸΘβϑίου, ΠΤ ΣΤ 
ΠΕΡ πὸ ἴ ΠῚ ΠΡ. ΤᾺ π΄ {10 π| ἈΚ ἢ: 
111, 112, ψο Τυϊριο]θιμο5 ἃαΐ Θ΄ η θα 
τοῖϊῦ ϑομνγαποηῇ ἴσθι ὈΘϑομ τ ἱηρύθῃ 
αρσθῃ εἰναι. -- ἀπέδιλος. 6᾿ 
5680]. ουἸπηθυῦ δὴ Ἡεβιοα ἮΝ. 0: 
846 γείτονες ἄζωστοι ἔκιον. ΥρΪ. 
ΞΌΡΆ. ΕἸ]. 8511 ὑφ’ ἡδονῆς τοι, φιῖ- 
τάτη; διώκομαι τὸ κόσμιον μεϑ'εῖσα 
σὺν τάχει μολεῖν, ΤΠΘΟΚν. Ἰά. ΧΙΧ 80 
ἄνστα μηδὲ πόδεσσιν ἑοῖς ὑπὸ σάν- 
δαλα ϑείης, ΔΡΟΙΙ. Βμοα. ΙΝ 48 γυ- 
μνοῖσιν δὲ πόδεσσιν ἀνὰ στεινοὺς 
ϑέεν οἴμους (σοῦ ἀθι δ θπάθῃ Μο- 
4168). 

181. πολυτέκχνου: Υγ8]. 
Π. 14, 201 Ὠκεανόν τε, 
νεσιν, καὶ μητέρα Τηϑύν. 

σὰ 128, 
ἡεῶν γέ- 

188. περὶ πᾶσαν εἱλισσομένου (Ζζὰ 
846) χϑόνα: γ5]. ἀψορρόου κεα- 
νοῖο 1]. 18, 899, Οάἁ. 20, θὅ. Ον!α. 
(αϑί. 81 ἀαχεταῦ Οοδᾶμῃβ αυοη- 
ἄδμη Τιϊαηϊᾶα Τοίμγη, ααἱ ὕθυγϑηη 
Ἰιαυ]15. απὰ Ῥαῖθὺ ἈΤΩὈΪὺ ΘΟ Ὰ]Β. 

189. ἀκοιμήτῳ ῥεύματι: γνΕ]. 1]. 
14, 244 ἄλλον μέν κεν ἔγωγε (βαρὺ 
ἅν ΒΟΒ]αἢ) ϑεῶν αἰειγενετάων ὁ ῥεῖα 
κατευνήσαιμι καὶ ἂν ποταμοῖο ῤέ- 
εὅῦρα φᾳχκεανοῦ, ὅς περ γένεσις πᾶν- 
τεσοι τέτυκται. 

141. ΞΥμΟΠγτηδ, 860 ν θη θη ὐϊϑτη 
σουημιο] ΦΗΪΤΩΪ Ῥυοάπηῦ (Ξομάϊ2.. -- 
Ζα προσπορπατός, ΥΡΊ. 61. 

148. φρουρὰν ὀχήσω: γ9}]. φρου- 
φήσεις 81. ὀχεῖν 1ϑὺ πϑο ἢ δι ἴ, 
211 ὀχέοντας ὀιζύν, 11, 6018 κακὸν 
μόρον, ὅν πὲρ ἐγὼν ὀχέεσχον ὑπ’ 
αὐγὰς ἠελίοιο, 21, 802) ἣν ἄτην 
ὀχέων ἀεσίφρονι, ϑυμῷ γλν ον] ἄνθη 
(ΒΒ [Π0γ6). - ἄξηλον: νϑ9]. ἀτερπῆ 
81, ἀμέγαρτα 402, Ο1ιο. 1017 ἄξηλα 
νίκης τῆσδ᾽ ἔχων μιάσματα. 

144. δνοφερὰ ὁμίχλα πλήρης δα- 
κρύων, Μ|ὶῸ αἴ6 ἀπηκ]6, τϑρθῃ- 
ΒΟ ΠΥ ΆΠΡΥΘ Ὑ ΟἾΙκΘ; ὙΒ]. βορί. 228 
χαλεπᾶς δύας ὕπερϑ'᾽ ὀμμάτων κρι- 
μναμενᾶν ,»νεφελᾶν, ϑοΡ. Απῦ, δ28 
νεφέλη δ᾽ ὀφρύων ὕπερ αἵματόεν 
ῥέϑος αἰσχύνει τέγγουσ᾽ εὐῶπα πα- 
θειάν, ἔπν, Ηρ. 118 στυγνὸν δ᾽ 
ὀφρύων νέφος αὐξάνεται, ΗοΥ, Θρ᾿Βύ, 
118, 94 ἄθῃιθ ΒΌΡΘΧΟΙΠΪΟ παθθχη. 



ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤῊΣ. 4ἴ 

δακρύων σὸν δέμας εἰσιδοῦσαν 

πέτραις προσαυαινόμενον 
ταῖσδ᾽ ἀδαμαντοδέτοισι λύμαις. 

νέοι γὰρ οἰακονόμοι χρατοῦσ᾽ Ὀλύμπου" 
νεοχμοῖς δὲ δὴ νόμοις 
Ζεὺς ἀϑέτως κρατύνει. 180 

τὰ πρὶν δὲ πελώρια νῦν ἀιστοῖ. 

ΠΡ. 

τοῦ νεκροδέγμονος 

Μιὺ ἄθιῃ ΒΙ1Δ6 σῶν βόπομ ἨΟΙΠΟΥ 
γούϑησοσδηρθῃ 1]. 17, ὅ91 τὸν δ᾽ (ἀθῃ 
Βοβομϑιηύθη Ηοκίου) ἄχεος νεφέλη 
ἐκάλυψε μέλαινα. 

140. εἰσιδοῦσαν ὩΔ0ἢ ἐμοῖσιν 
πὶ ΟΠοθρη. 410 πέπαλται δ᾽ αὐτέ 
μοι φίλον κέαρ τόνδε κλύουσαν 
οἴκτον, 15. 918 λέλυται. γὰρ ἐμῶν 
γυίων δώμη τήνδ᾽ ἡλικίαν ἐσιδόντα, 
ϑόρῃ. ΕἸ. 479 ὕπεστί “μοι ϑράσος 
ἀδυπνόων κλύουσαν ἀρτίως ὄνει- 
ράτων, ΑἹ. 1006 ποῖ γὰρ μολεῖν μοι 
δυνατὸν τοῖς σοὶς ἀρήξαντ᾽ ἐν πό- 
ψοισι μηδαμοῦ; πα ΘΚθῃνὺ Εαγ. 
Μροά. δ1 ὥσϑ᾽ ἵμερός μ᾽ ὑπῆλϑε .. 
λέξαι μολούσῃ. 

140. πέτραις ταῖσδε , προσανυαι- 
νόμενον: πρὸς πέτραις αὐαινόμενον. 
ΥΒ]. ΒΌΡΒ. ΡΙΠΙ. 904 αὐανοῦμαι τῷδ᾽ 
ἐν αὐλίῳ μόνος, ΕἸ. 819 αὐανῶ 
βίον. -- ἀὰθ αὐαινόμενον λύμαις 
γ01..99. 

141. ἀδαμαντοδέτοισι λύμαις 5. 
γ. ἃ. ἀδαμαντίνοις δεσμοῖς λυμαν- 
τηρίοις (991), νρ]. οἰστρηλάτῳ δεί- 
ματι ὅϑ80, ΤΠΘΟΚΡ. Εριρυ. ΧΙΠ 4 
κηροδέτῳ ᾿πνεύματι. 

149. Μ|ύυ γάρ ρΊΘὈ 510}: ἄδγ ΟΠοΥ 
416 ἘΡΚΙδγαπρ ἀον ΜΠ) ἘΔ πα]αηρ.. --- 

 οἰακονόμοι νο Ζθ5. 510 οὖ 08: 
ἀθμ Ἰθύψυ 5᾽ζθῃ ποθ ΗθυΥΏ 81 
Βιυᾶρυ, απδηηνῖὶβ 46 ἀπὸ ὑδηΐαχηῃ 
ΒΘΙΤΉ0 810 (ϑομῦ 2). γε]. ϑθρύ. 2 
ὅστις φυλάσσει πρᾶγος ἔν πρύμνῃ 
πόλεως οἴακα νωμῶν, 62, Ῥρ18. 167, 
πηΐρθη ὅ15. 

150. νόμοι 416. γονϑ που] ΟΠ θη, 
γοη ἀοΥ Δα ρΘΠὈ] ΟΠ] ΟΠθη ΗΘ  βο μα 
ΒΡ ΘΌΘπθη αοβοῦζθ (γ 81. πόλις ἄ- 
λως ἄλλοτ᾽ ἐπαινεῖ τὰ δίκαια ϑορῦ. 
1070), ϑεσμοί ἀϊθ Ὀ]οΘΙθομάθη ϑαῦ- 

εἰ γάρ μ᾽’ ὑπὸ γῆν νέρϑεν 8᾽ “ἭἯιδου 

ΦῸΩΡΘΗ 818 Αὐϑῆμπίβ ἀθ856. ουίβθη 
Βρομίβ. ἀϑέτως: ἀϑέσμως, οὐ συγ- 
κατατεϑειμένως ἨθΒγοΒ. 2688 ρΙΘὈῦ 
Οοβθῦσθ ἤβ 0} οἰρθηθπι Ποῦ (186), 
οἶπθ ἀ1ἴ6 Ηθυυβομαῖῦ οἷπθθ πδὅπεν 
βύβποπᾶθη Οἰθβθίζεβ ΔΗ ΖΌΘΥ ΘΠ ΠΘῚ 
(οὐδ᾽ ὑπεύϑυνος Ἀρατεῖ 824). 

181, τὰ πρὶν πελώρια νῦν ἀιστοῖ: 

εἰ] σθυη θη “α16 ἘΡαπθτθη ΟϑναἸθμ᾽ 
(τοὺς Τιτᾶνας καὶ τοὺς τούτων νό- 
μους ὅ8.1Π0].); ἀδ8 γοιὺ πελώρια 
δῦ Ὀθζθιοππομα ἔν (885 Ζοιδα] θυ 
ἄθν ΤΙ πΘη μθυυβοπα . Ζα ἀριὴ (ἀ6- 
ἀδηκοη γΕ]. Αρ. 108 οὐδ᾽ ὅστις 
πάροιϑεν ἣν μέγας, παμμάχῳ ϑρά- 
σει βούων, οὐδὲ λέξεται πρὶν ὦν. 
᾿Διστοῦν σιοθῦ α16 ΒΌ]ρΡΘ ΘἸποὺ σνο]]- 
βύβ μα σ θη γοταϊοπέαπρ δη (ααίδβ 
Τη8}}) Ὡ1Ο 8 τη6 ῃν ἄγου ᾿πῦχὺ ὑπα 
516 ̓, ἄιτστος ὝΘΕΒΟΒΟ]]Θ 7). 

1ῦ2. νέρϑεν Ἅιδου: εἴθ Κίνο}} 
ὝὭΟΟΒ αἀηΐοῦ ἄἀθη Ηδαθθβ ΒΙππηΐοτ᾽ 
π80} 6 Απβιομῦ σοι 1]. 8, 18 ἤ 
μὲν ἑλὼν ῥίψω ἐς Τάρταρον ἠερό- 
ἕντα .. τόσσον͵ ἔνερϑ᾽ ᾿Δίδεω ὅσον 
οὐρανός ἐστ᾽ ἀπὸ γαίης (ἔππιω. 12 
Τάρταρόν ὃ᾽ υπὸ χϑονός ἰϑὺ Τὰγ- 
ἰατὰβ οι Ομ ϑαθαύοπα ταῦ Ηδα 68). 
Βουῖ μη πϑύθη ἃσοἢ α1]6 ἀθυΐσθη 
Τιίδποη σού σου θη Π 9: 481, 
Η65. ΤΆΘορ. 120 τόσσον ἔνερϑ᾽ ὑπὸ 
γῆς ὅσον οὐρανός ἐστ᾽ ἀπὸ γαίης" 
ἶσον γάρ τ᾽ ἀπὸ γῆς ἐς Τάρταρον 
ἠερόεντα. 

109. δ τοῦ νεπροδέγμονος : ὙΕ]. 
ϑορύ. 8600 πάνδοκον εἰς ἀφανῆ τε 
χέρσον, ϑΌΡρ]. 100 τὸν πολυξενώτα- 
τον Ζῆτα τῶν κεκμηκύότων; ΒΟΙΏΘΥ. 
γιηη  9,17,430 ποιδῦ Ηδ 465 Πολυ- 
δέκχτης ἃ. ᾿Πολυδέγμων. γρ]. οἶστο- 
δέγμονια ϑησαυρόν ῬογΒ. 1020. -- 
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εἰς ἀπέραντον Τάρταρον ἧκεν. 

δεσμοῖς ἀλύτοις ἀγρίως πελάσας. 18 

ὡς μήτε ϑεὸς μήτε τις ἄλλος 

τοῖσδ᾽ ἐπεγήϑει. 

νῦν δ᾽ αἰϑέριον κίνυγμ᾽ ὁ τάλας 

ἐχϑροῖς ἐπίχαρτα πέπονθα. 

(στροφὴ β΄) 

ΧΟ. τίς ὧδε τλησικάρδιος 

ϑεῶν, ὅτῳ τάδ᾽ 

τίς οὐ ξυνασχαλᾷ κακοῖς 

τεοῖσι. δίχα γε Διός; ὃ δ᾽ ἐπικότως ἀεὶ 

ϑέμενος ἄγναμπτον νόον 

δάμναται Οὐρανίαν᾽ 

ἀπέραντον: γ6]. 1018. --- δεσμοῖς .. 
πελάσας “ἡ π. δ 6 το δ ᾿π π]6Υ- 
Ὠϊη ἴῃ ΕΘ5561η σο]ορὺ. Ζα δεσμοῖς 
πελάσας ΘΙ. Βατ. ΑἸΚ. 229 βρόχῳ 
δέρην οὐρανίῳ πελάσσαι, δύο 1]. 
δ, 1600 καχῇς ὀδύνῃσι πελάζειν. 

166. μήτε τις ἄλλος: Ρτοιπηθύμθαβ 
Βοῃθαῦ 5ῖοῆ, νοῦ ἄθὴ Μϑηβομθη Ζῃ 
τϑᾶρθῃ. ομαάθηΐθααθ τ. ομπ ἀδὺ 
Ῥοίηθ θιυρῆπαθῦ ἀον Πρ] ΟΚΊΙΟΠ 6 
815 ἀδ5 ΒοΒιυηθυ  ]]οη βία, συρ]. Ηομη. 
ΠῚ: 5.51: 6,32; 10.193, ΗΕ Υν ὸ. Τ' 
099, Αϑβοῖ. Ῥϑυβ, 1084, ΞΌΡΒ. ΑἹ. 
882, Απῇ. 647, Επν. Μεά, 888. ὕει 
α16 ᾿ΒΕΘΊ]αηρ; ΟΠ τὶς γρ]. Ζὰ 21. 

161. ὡς -- ἐπεγήϑει: γΩ]. .149, 
ΟΠο. 196 εἴϑ'᾽ εἶχε φωνὴν : ὅπως 
δίφροντις οὐσὰ μὴ ᾿κπινυσσόμην, 
Κυᾶρου 1 ὃ ὅ4, 8, 8. - ἐπιγηϑεῖν Ὀ6- 
οι ομπθῦ ψ16 ἐπιχαίρειν ((88 ἐπέ 
χαρτα, 100 ἐπιχαρῆ) τὸ συνεπιγελᾶν 
τοῖς ἀλλοτρίοις κακοῖς (ϑομαάᾶθη- 
{γϑα 6). 

18. κίνυγμα: Επδίαϊ. χὰ 1]. 4, 
281 τοῦ δὲ κινύω αὖϑις παράγωγον 
τὸ κινύσσω᾽ ἐξ οὗ παρ᾽ Αἰσχύλῳ 
αἰϑέριον κίνυγμα, τὸ ἀέριον εἴδω- 
λον (νῖὶθ αἴϑυγμα σοι αἰϑύσσω, 
αἴνιγμα γοῃ αἰνίττομαι). γρ]. 
ΟΠοΘΡ. ἃ. Ὁ. ἐκινυσσόμην “Πἴη ἃ. 
Βουροινοσὺ πῦτγαθ, πϊη- ἀπὰ Πρι- 
Βομϑηϊοίο", Αἰϑέριον κίνυγμα 
(ο50 1} αγὴ) 1ϑὺ οἰηθ “Ἰαἱξρο Βοη θ᾽, 
γγῶ8 ὈΘΒΟΠ θυ 8. ἀθϑηα Ὁ [ἅν ῬΥοιηθ- 
ὑπο ραίβῦ, νγ8 11 οὺ ἴῃ ἴγθῖου Τα 

ἐπιχαρῆ; 100 

Θ κίας 

ϑηρέ, οὔθ οἴπθη Οὐϊζίσραῃ Κῦ τιπέϑυ 
ἄθηῃ Εἰ ίβθη σὰ ΠδΌΘΗ. 

1601, συνασχαλᾷ: ἀ16 δμάθγηθ ΕΌΣΤῚ 
808. 0]. Ιβοῖκυ. Ῥαπθρ. 8 181 συν- 
οργισϑῆναι τοῖς ἀδικηϑεῖσιν, συμ- 
πονεῖν πἀπίθη 214, συγχαίρειν, συν- 
ἤδεσϑαι (Γ ΘΙ] ἤτη6 ἔν ΓιοΙα οαθὺ 
Βυθαάρ). 

102. Π16 αἱΐθ Εουπι τεός βπᾶοθὺ 
5100}: ΖΘ 1] 6 ὉΔῚ ἄρῃ ΤΥΎΔΡΊΚΘΥΝ ἴῃ 
ἸγγΒΟῃθη ΚΘ 6]] 6, Ὀ61 ΑΒΟΏΎ]05 ΠΟΟῊ 
δορύ. 10, ἕγστη. 69, 1. 

1602--181. Ὀτοὶ Ἀυξδϑαπρθη Βαῦ 
Ὀ6Ὶ Αβομγ]ο8 πὰ Α6Υ τηθ] βομθ ΤΥῖ- 
τηθίου (γρ]. ΞΡ]. 111 -Ξ- 128, Ἀρ. 
488, ΟΒο. 44, 588). )6Σ ΤΥ τα ηγ 8 
151] χυγοιύΐθη Επίβθο ἥπαᾶθὺ 5108} ἴῃ 
ὉΠΒΘγΘη ὐϊοκθ μὰ’ ΠΟΟΘῺ ΘΙΠΙΗ8] 
Ὀ6] οἴπθῖὴ ΕἸΡΘη πη η 1718. 

108. ϑέμενος: γΡ]. 1]. 9, 629 ἄγριον 
ἐν στήϑεσσι ϑέτο μεγαλήτορα ϑυ- 
μόν, Τγνθδοβ ἔν, 11, ὅ ἐχϑρὰν μὲν 
ψυχὴν θέμενος, ΤΠοορι. 89 ἀλλὰ 
φίλει καϑαρὸν ϑέμενος νόον ἤ μ᾽ 
ἀποειπὼν ἔχϑαιρε. --- 4 ἃ ἄγναμπτον 
νόον ΥΡῚ. 1], 24, 41 οὐδὲ νόημα 
γναμπτὸν ἐνὶ στήϑεσσι. 

104. δάμναται: οἴῃ ΘΡΊΒ6Π68 γγ ουΐ, 
ΔἸ τΟ 80} οι Οἄ. 14, 487 ἀλλά μὲ 
χεῖμα δάμναται, Ῥαϑοί νίβομ, ΒΌΡΡΙ. 
904 Μ|0 ἴῃ ἀθὺ 1188. --- Οὐρανίαν 
γένναν: γρ]. 206 ἃ. ππΐθη ΕΎστα. ΠΠ 
468 Προμ. λυόμενος Τιϊδμπι 500 0168 
Βοπογδΐα Οδ61ο, 1]. 5, 898 Οὐρανιώ- 
γῶν. Οὐρανίαν 16 ᾽Τυνδαρέα ϑύ- 



ὙΠΡ' 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΏΤΗΣ. 49 

γένναν" οὐδὲ λήξει, πρὶν ἂν ἢ κορέσῃ κέαρ. 
μ}} ἢ παλάμᾳ τινὶ τὰν δυσάλωτον ἕλῃ τις ἀρχάν. 

1605 

ἢ μὴν ἔτ᾽ ἐμοῦ. καίπερ κρατεραῖς 
ἐν γυιοπέδαις αἰχιζομένου. 
χρείαν ἕξει μακάρων πρύτανις. 

δεῖξαι τὸ νέον βούλευμ ἀφ᾽ ὅτου 

σκῆπτρον τιμάς τ᾽ ἀποσυλᾶται. 

καί μ’ οὔτε μελιγλώσσοις πειϑοῦς 
ἐπαοιδαῖσιν ϑέλξει, στερεάς τ᾽ 
οὔποτ᾽ ἀπειλὰς πτήξας τόδ᾽ ἐγὼ 

110 

καταμηνύσω,. πρὶν ἂν ἐξ ἀγρίων 
δεσμῶν χαλάσῃ ποινάς τε τίνειν 

τῆσδ᾽ αἰκίας ἐθελήσῃ. 

(ἀντιστροφὴ β΄) 

ΧΟ. 

ἄγαν δ᾽ 

γατερ ἂσ. 88, “γαμεμνονίαν ἄλοχον 
ΘὈα. 1499, Ἰξιονέης ἀλόχοιο 1]. 14, 
511. ΠΝ 0} πἀπέθῃ 590. 

160. παλάμᾳ ( Ηαπάβινθιομ᾽) τινί: 
ὙΡΊ. ΟΒο. 138 ἐλϑεῖν Ὀρέστην δεῦρο 
σὺν τύχῃ τινὶ κατεύχομαι, ΞΟΡΒ. Δι. 
8038 ἀρκτέον τὸ πρᾶγμα σὺν τάχει 
τινί, Ῥιπᾶ. ΟἹ]. ΙΧ 89 σύν τινι μοι- 
ριδίῳ παλάμᾳ. 

161. ῆ μὴν ἔτι πτῖθ απΐθη 907. 
168. ἐν δῦ δΔηβομθ. ΠΟΙΟῚ 815 ΔΘΥ 

ῬΙοίβο Ὠδῦύ. ᾿πβϑύσπτῃ. γ᾽]. 6, 562 α. 
χὰ 420. -- ᾿αἰκιζομένου ῬΆΒΒΙΥΙΒΟΉ, 
ΔαοΥΒ 19δὅ, 227, 256. 

110. τὸ νέον Ὅδι τπηᾶ ρσοἴδῃτ- 
ΠΟ’, νρῖ. ΞΌΡΡ!. 841 πόλεμον ἄρα- 
σϑαι νέον. -- βούλευμα: περὶ τοῦ 
ἔρωτος τῆς Θέτιδός φησι ὅ.}0]. ΥΕ]. 
ἘΠη]1. 5. 8 ἃ. 16. -- ΙΔ σοΠΒΠ1Ό1 
Πῖο βῃοΌβοῦτο οὗ δαιθίσιθ ῬΙΟΙη6- 
μὰ ἱπαϊοαῦ; ἴῃ αἀὸ τηδρηδ Ο67- 
ΗΓ δγ8 ρορίδθ, ααἱ 810 οὖ αὐΐθη- 
ὑϊοηθτα βρθοϊαϊογατῃ δου οὐ δού] Ο15 
ἰγασίοδθ ΟΌΥΒαΤη, π6 ᾿αβῖο ΟἸζ18 δά 
ἤποτη ρουνθηϊαῦ, ᾿μῃϊ θοῦ ἃ6 5506 1- 
αι (ϑομᾶϊ). 

111. ἀποσυλᾶται, 65 1ϑῦ Ὀθδὐϊτηγηῦ, 
ααΐβ οὐ νϑυ]ουύ. ΥὙρ]. χὰ 518. 

βοηυτσβ, Ῥχοτϊαθέμθιϑ. 3. Αὐῇ. 

σὺ μὲν ϑρασύς τε καὶ πικχραῖς 
δύαισιν οὐδὲν ἐπιχαλᾶς. 

ἐλευϑεροστομεῖς. 180 

112. Ζὰ οὔτε --- τε Ὑ9]. 244, 200; 
Ζὰ οὔτε -- τ᾽ οὔ(ποτε). ΟΞΟΡΒ, Απΐ. 
108 ἔμοιγε ες οὐδ᾽ ἥδ᾽ ὀλεῖται πλη- 
σία σύ τ᾽ οὐδαμὰ τοὐμὸν προσόψει 
κρᾶτα, Ἐὰν. ΗἸρρ. 802 οὔτε γὰρ 
τότε λόγοις ἐτέγγεϑ'᾽ ἥδε νῦν τ᾽ οὐ 
πείϑεται, ΗΘΡΔΚΙ. θ0ὅ οὔτε τούτοις 
ἥδομαι πεπραγμένοις χρησμοῦ τε μὴ 
κρανϑέντος οὐ βιώσιμον, ΤΒΚ. 1 
120 οὔτ᾽ ἐκεῖνος ἔτι κατενόησε τό 
τε μαντεῖον οὐκ ἐδήλου. Ὀυγοῖ 
οὔτε -- τὲ σῖτά Οὐδ ππᾶ Οἰθνγαῖῦ 
οἰ πη θυ σθρθη θυ ρθβῦθ!]ῦ. θα 
ὝΥΘΟΙ861 τηἱὺ τ΄ οὔποτε Ἡ8ΟῊ οὔτε 
Θηὐβρυϊομὺ ἀἰθ σοᾶπαογία γα κύατ 
πτήξας καταμηνύσω “6 ἴῃ (67 8. 
δύ. ἀ6Γ ΑπΠρΌΠΘ. τον μελιγλώσσοις 
οΥηπμθυῦ 8δῃ τοῦ καὶ ἀπὸ γλώσσης 
μέλιτος γλυκίων ῥέεν αὐδή (!.. 1, 
249), ν5]. Εν. ἔγ. 891. εἴ μοι τὸ 
Νεστόρειον εὔγλωσσον στόμα... δοίη 
ἅεός. --- μελι γλώσσοις: 16 ΟἶβαΣ 
ὩΔΟὴ ἀθη) ζιυοιύθη Αμπερβίθ (δον 
Τούτωροαϊθ πιγαὰ ουϑὺ 61 ΕἸΣ ΡΙΔ65 
Βίγθηρ' ΘΙπρΘ Πα] Γθη. 

176. χαλάσῃ, πϑτα]. μὲ (ἀμ 6.85 ὅ8, 
170. ΥΡΊ. λωφᾶν 21). 

180. ἐλευϑεροστομεῖς: γ5]. λαβρο- 
Ἵ 
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ἐμὰς δὲ φρένας ἐρέϑισε διάτορος φόβος" 
δέδια δ᾽ ἀμφὶ σαῖς τύχαις. 

πᾷ ποτε τῶνδε πόνων 
χρή δε τέρμα κέλσαντ᾽ ἐσιδεῖν" ἀκίχητα γὰρ 

ἤϑεα καὶ κέαρ ἀπαράμυϑον ἔχει Κρόνου παῖς. 18ὅ 

ΤΡ, 
5.9 ὦ ν ᾿νιρς “ οἶδ᾽ ὅτι τραχὺς καὶ παρ᾽ ἑαυτῷ 

τὸ δίκαιον ἔχων" ἔμπας, ὀίω. 

μαλακογνώμων ἔσται ποϑ' 

ταύτῃ ϑαισϑῇ" 

3 ῬΩ 
οτὰαν 

τὴν δ᾽ ἀτέραμνον στορέσας ὀργὴν 190 
εἰς ἀρϑμὸν ἐμοὶ καὶ φιλότητα 
σπεύδων σπεύδοντί ποϑ᾽ 

ΧΟ. 

στομεῖν 821, ϑρασυστομεῖν ΘΌΡΡΙ. 
208, χαριτογϊωσσεῦν αηΐθη 204. 

181. ἐρέϑισε: τὰ 1858. Π᾽6Υ ΠῈΣ 
δα8. Θίηθιι Ὑουτῖθ Ὀθϑύθῃθπᾶθ ΤῚ- 
ῬγδομυΒ 1πὶ αἀτιδέθη Εἰπίβ8 ρδαΐβυ Ὀ]ο 5 
ζὰν ἀθὴ τη] ]1Βομθη ΤΥϊτηθίθυ, υὙρ]. 
Ζὰᾳ 162 ἃ. Ζὰ 2. 1)8 Αοτῖδυ τῖθ οὶ 
ἐγέλασα, ἤσϑην, ἀπέπτυσα (τπῃΐθῃ 
1010): γὙρ]. Κυᾶρου 19 055 0..9: 

188. ὕει δέδια, πᾷ γῈ]. Ζὰ 99. 
184. Οὔδα 100 ἀοπίτξ πιᾶῃ ἃ 

485 ΑπΡΥθομθη 65 Ταρθβ ΠΟ ἀρΥ 
ΕἸΗβύθυ πἶβ, ΠΙΘΥ δ ἀ45 Απἰδηάθῃ, 
Ὑ6]ΟΠ65 γῸὴ ϑύθσια ππὰ Μρϑοσυθϑποῦ 
Ὀοίτοιῦ. --- ἀκίχητα οἴῃ ΘΡΙΒ0Π168 
Ὑγουὺ (11. 117, 1ὅ ἀκέχητα διώκων). 

188. ᾿ἀπαράμυϑον ταῦ Ἰδιρθτα α 
ῬΥγ. στ ὶθ ἀϑάνατος, ἀκάματος Ἰγὴ 
Ἐροβ ᾿μῇο]σο ἀθθ γ ϑυβθα ἅν η15865 
(ἀϑάνατος Βεὺῦ ἀϊθβα προ ἀυτΌ}- 
βομομαβ θ6ὶ ἄθῃ αὐζίβομθη οὔθ 
ῬοΒδ] θη). 

180---192. 8 νἱϑυίθ δηδρϑβο- 
5086 ϑγβίθῃηη ἰδὺ πϊομῦ ΘΌΘΏ80 ἀθ1ὴ 
αὐιδέθα οΊθῖο τῖ6 ἀα8 συ οῖΐθ θυ 
ουβύθῃ, γ᾽] ] 6 1 ο᾽ῦ τ 6}1 65 ἄθῃ Κ΄] [85 
ῬηΠαοῦ (τὶ ὅορῃ. Αἱ. 251 Ε.). Μὸρ- 
ἸΙΟμοΥνγθῖβθ ᾿ἰϑῦ 616 ϑ'.6110 ᾿ἄοθη- 
μιῇ (611 αἰτασαῦ πᾷ οι ϑαισϑῇ οἴπθῃ 
ΑὐΒ[8}} 8). 

180, παρ᾽ ἑαυτῷ τὸ δέκαιον ἔχων: 
γΩ]. 408, 160, Επι. ΘΌΡΡΙ. 429 οὐ- 
δὲν τυράννου δυσμενέστερον πόλει, 
ὕπου τὸ μὲν πρώτιστον οὐκ εἰσὶν 

ἥξει. 

, 2 3 , ᾿ ἃ ΄ ᾽ τ -. ΄ 

πάντ᾽ ἐκκάλυψον καὶ γέγὼν ἡμῖν λόγον. 

νόμοι κοινοί, πρατεῖ δ᾽ εἷς τὸν νό- 
μον κεχτημένος αὐτὸς παρ᾽ αὑτῷ, 
Αβοβ. ΘΌΡΡΙ. 810 σύ τοι πόλις, σὺ 
δὲ τὸ δάμιον. Ζα δίκαιον ν9]. 160. 

181. ὀίω πὶδ οἴωαι (158), ΟΡΪΠΟΥ, 
“μοῖβ, ἄβθῃκθ 1ομ΄, υρὶ. 1]. 8, ὅ86 
ἀλλ᾽ ἐν ποώτουσεν, ὀίω, κείσεται 
οὐτηϑείς. ΗΤΟΥ τοῦ Κατσθηι ὁ 10 Ὀ δὶ 
Ηοιηθτύ ἴῃ ἀουὺ Μία 465 Ηθχϑτιηθίθυβ. 

189. ταύτῃ δαισϑῇ βαρὺ Ῥγοιηθ- 
ὑμθὰ8 σϑῃθί μη 15γ01}1} (τα1ὖ ΒΟΖΙ ΘΠ ὰπρ’ 
απ α16 Δ ουῦθ 169, νρ]. σὰ 110) τ 10 
ΘΙΠΘΥ͂, ΟΟΥ 861η ρυΐθβ  1Ββθη [ὔγ 
510}: ὈΘΠδ]0 ἃ. 510} ἀθββθῃ ᾿π ΗΘ. 0 
γθαῦ. Ζὰ ταύτῃ ΥΕ]. τῶνδε 241. 

190. ἀτέραμνος: γ6]. 1062; ἀτέ- 
ραμνος δῦ 6] ἨΟΙΘΥΙΒΟΒΘΒ γον, 
Οα. 28, 1017 κῆρ ,“ἀτέραμνον (τὸ μὴ 
ἐνδιδοῦν, σχληρόν ΗδΘΒΥ68}.). γε]. 
ὀργὰς ἀτενεῖς Αρ. 11. --- στορέσας 
ὈΠΑΊΟμ, ψῖθ ἀδ5 διΐνα!]θηθ ἀπᾶ 
ΔΗΒΟΙΘ]Θπᾶθ ΜΘΘΡ 5οῃ τῖθαθν 
σἰαύτοῦ, ποῆῃ αἴθ Αυΐτοραηρ 668 
Θὕανμιο5. 810} Ἰορῦ, 

191. εἰς ἀρϑμὸν καὶ φιλότητα ψ]Θ 
Ηοτι. γιημ. ΠῚ 24 κατένευσεν ἐπ᾽ 
ἀρϑμῷ καὶ φιλότητι, γΒ]. 11. 1, 802 
ἐν φιλότητι διέτμαγεν ἀρϑμήσαντε. 

198--δὃϑ90 ογβϑύθβ Εἰ ρϑιβοάϊοῃ; 
198 ---Ο88 ουϑῦθ ὅοϑθῃθ ἀθβ856 10 6 8 
(Ρτοπιούμβθαβ ἃ. ΚΟΥΥΡΒ8108). 
Τὴν ὑπόϑεσιν (αἰΘ Εἰχροβιἐϊοι 
ἋοΥ νου 8] 1 θ πάθῃ ΒΘΘΘΟΘΒ ΘΙ 68) 
βουλόμενος διδάξαι τὸ περίεργον 
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ποίῳ λαβών σε Ζεὺς ἐπ᾽ αἰτιάματι 
οὕτως ἀτίμως καὶ πικρῶς αἰχίζεται" 
δίδαξον ἡμᾶς. εἴ τι μὴ βλάπτῃ λόγω. 

ΠΡ. ἀλγεινὰ μέν μοι καὶ λέγειν ἐστὶν τάδε. 
ἄλγος δὲ σιγᾶν, πανταχῇ δὲ δύσποτμα. 

ἐπεὶ τάχιστ᾽ ἤρξαντο δαίμονες χόλου 

στάσις τ᾽ ἐν ἀλλήλοισιν ὠροϑύνετο, 

οἱ μὲν ϑέλοντες ἐκβαλεῖν ἕδρας Κρόνον, 
ὡς Ζεὺς ἀνάσσοι δῆϑεν. οἱ δὲ τοὔμπαλιν 
σπεύδοντες. ὡς Ζεὺς μήποτ᾽ ἄ 

3.) 

ρξειὲν ϑεῶν, 

ἐνταῦϑ'᾽ ἐγὼ τὰ λῷστα βουλεύων πιϑεῖν 

Τιτᾶνας, Οὐρανοῦ τε καὶ Χϑονὸς τέκνα, 

(ἀδ8 ὨΘΕΘΊΘΥΙΡΘ ὙΥ 686) τοῦ γυναι- 
κώδους ἤϑους προσέλαβεν (415 Μο- 
ἀνιθυαηρ). οὐκ ἂν γὰρ ὁ ῳπεανὸς 
(ἀογν' πϑοῦπου δαΐι) ἠξίωσεν ἐρω- 
τῆσαι εἰδώς ϑὅ0Π01. 16 Νϑαρίοταθ 
ἐοϊσὲ 8 ΟΟΥ οὐτθσίθῃη ΤΟΙ ΠΌΤ] 6 
βὰν Ῥτιοιπιδέμθαβ, ῬΟΘῺ ἰδὺ ἀϊθ Ετ- 
ΖΦ ΒΙαπρ ἀῦοῃ γομπβοιϊΐει 468 Ρχο- 
ταθύμϑιβ ἀατο ἄρῃ Τγοβῦ, 485 ΗΘ 
γΟΥ Απΐθιὶ πομτηθπάθη ἘΕὙΘαπ θα 
ΔαβΖυβο αἰέθη (γρ]. 198), τηοὐϊν!θυῦ. 
Ῥγοιηθίμθιβ ποῦ πὰ ἀ16 Ααὐΐοταο- 
τὰηρ ὐρονγαγίθί, ὑπ 1ῃν βοΐουὺ 
πο ΖαΚουηηθη. -- ΠΘΥ Ρτγοΐϊορ 
τηϊῦ ΑΙ ΘΒΘΥ οὐβύθῃ ὅοθπθ 4688 
οὐβύθῃ ΕρΡ ϑιβοά:οη8 τη οὖ ἀ6 πῃ 
ογβύθη ἀκὺ 465 ύϑιηδ8. 81,8, 
ΘΙΟΒΟΥ ἀ16 Εχροβιύιοι σιθῦ 
π. ἄδθη αταπα σα ἀ6γν ποθ ο]- 
βΒομπάθηῃ ἀγδιηδύϊβομθη Εἰπῦ- 
Μ]ΟΚΠ πη Ρ᾽ 16 οὕ, 

198. πάντα λόγον, αἴθ βἜΠΖ8 
Κυπάθ. - γέγωνε τὰ γεγώνω, γε- 
γώνειν (ἀμ ὍΘ ἀ16 ΕΟΥτα γεγωνῆ- 
σαι 990). 

296. εἴ τι μή: Ῥοιβ8. 161 ϑεοῦ δὲ 
καὶ μήτηρ ἔφυς, εἴ τι μὴ δαίμων 
παλαιὸς νῦν μεϑϑέστηκε στρατῷ, 
ΒΌΡΡΙ. 1010 εἰ γάρ τι μὴ ϑεοῖς βε- 
βούλευται νέον. Κα]. 1638. ---- Β6- 
τηθυ οηβυθεῦ ᾿ἰϑὺ ἀ16 ὙΊΘυζθ }}] (6. 
6186 ἴῃ 8]|16η Βιδάβῃ 465 Κουυρμδῖοβ 
(242, 289, 412, 501, 681, 819, 1086) 
αὐιίβου 698 ἔς ἃ. ἴῃ ἀδη Πδάθῃ ὡπα6- 
ΤΟΥ ῬΡΘΥΒΟΠΘΙ 3983, 611, 522, ὅ89, 6009. 

197. Ζᾳ ἀδοΣ ᾿Απδρμονὰ ἀλγεινὰ 
μὲν -- ἄλγος δέ ναὶ. Ῥετῖβ. 217 φο- 

20ὅ 

βεροὶ μὲν ἰδεῖν, δεινοὶ δὲ μάχην, 
ΘΌΡΙ. Απῦ. 898 φίλη μὲν .. προσ- 
φιλὴς δὲι. 15 Ὁ: Καὶ 1501 σαφὴς μὲν 

᾿ ἐμφανὴς δὲ. ἘΠῚ). ὅ80 ὦ φίλ- 
τατον μὲν ἦμαρ, Ἡδια τος δ΄ ἀνήρ. 

200. ὠροθύνετο εοἷπ ΘΡΙΒοΠ65 
Υγουί. 

201. οὲ μὲν ϑέλοντες: ἀθγ (840- 
50] αἰ6) Νοιηϊηδῦϊν οπἰθρυιομῦ 61 
ἀράδηκοη δαίμονες ἐν ἀλλήλοις 
ἐστασίαζον, ὙΒ]. ϑορα. Δηΐ. 269 
λόγοι δ᾽ ἐν ἀλλήλοισιν ἐρρόϑουν 
κακοί, φύλαξ ἐλέγχων φύλακα, Ἐϊαγ. 
Ῥμδη. 1462 ἣν δ᾽ ἔρις στρατηλά- 
ταις, οὲ μὲν πατάξαι “πρόσϑε Πο- 
λυνείκην δορί, οἱ δ᾽ ὡς ϑανόντων 
οὐδαμοῦ “νίκη πέλοι, ΒΆΚΟΙ. 1181 
ἦν δὲ πᾶσ᾽ ὁμοῦ βοή, ὃ μὲν στε- 
νάξζων κτξΕ. Κτνῆῶρογ 1 8 56, 9, 4 τι. 
ππέθη Δα 69. 

202. δῆθεν, Β011Π10ϑῦ, ΠΙΘΥ ΟΠΠΘ 
α16 σϑυ μη] 108 ἸΤΌΠΊΒΟΠΘ Ε απ’ 
(986) οὐδὺ βαυθ)]θκίγα Βραθαΐαηρ' 
(ἰνουρθὈ]10}}). γΕ]. Εατ. Ιοη 881 
Ἴων, "ἰόντι δῆϑεν ὅτι συνήντετο. 

208. ὡς Ζεὺς μήποτ᾽ ἄρξειεν 
ἁγεῶν, 5Βῦαςυ “ἀαταϊῦ ἀθπὶ ΚυόμοΒ 18 
Ηρουυβομαῖῦ θυ μ]ύθη Ὀ]6106᾽, 161} 65 
510}: γΟΥ «ΔΙΊΘτὴ ἀπ α16 Ρουβθμ] 10} - 
Κοιῦ ἀθ5 Ζθαβ πδηαοϑ]. 

204. τὰ λῷστα πιυιϑεῖν τοὺς Τι- 
τᾶνας: Κυᾶρουν Ι 8 40, 11, 2. -- 16 
Αουίϑίθ ἔπιϑον ἃ. ἐπιϑόμην Πμπάθη 
8105}. 6] ἄθη ΤΥΎΔΡΊ ΚΘ ΒΘ ῃγ Ὠδαῆρ, 

206. ὙρΊ. Ηδ685. ὙΒΘΟρΡ. 044 Γαίης 
τε καὶ Οὐρανοῦ ἀγλαὰ τέκνα. 

4 

᾿" 
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οὐκ ἠδυνήϑην" αἴωύλας δὲ μηχανὰς 
ἀτιμάσαντες καρτεροῖς φρονήμασιν 

ὥοντ᾽ ἀμοχϑὶ πρὸς βίαν τε δεσπόσειν. 
ἐμοὶ δὲ μήτηρ οὐχ ἅπαξ μόνον Θέμις. 
καὶ Γαῖα. πολλῶν ὀνομάτων μορφὴ μία, 510 

τὸ μέλλον ἧ κραίνοιτο προυτεϑεσπίκει. 
ὡς οὐ κατ᾽ ἰσχὺν οὐδὲ πρὸς τὸ καρτερὸν 
χρείη, δόλῳ δὲ τοὺς ὑπερσχόντας κρατεῖν. 
τοιαῦτ᾽ ἐμοῦ λόγοισιν ἐξηγουμένου 
οὐκ ἠξίωσαν οὐδὲ προσβλέψαι τὸ πᾶν. 91ὅ 

κράτιστα δή μοι τῶν παρεστώτων τότε 

ἐφαίνετ᾽ εἶναι προσλαβόντι μητέρα 

208. ἀμοχϑί: πη {Πουτααὖ τηθῖη- 
ἔθῃ 816 στϊύ ἸΠΤΟΥ θυ! θσθηθη. ὑ- 
Ῥϑπαϊρσοη Κυαΐῦ Ἰϑιοὺ οππθ ἰδηρθ 
ὙΝΙμ Και χἄρ ἄρον ᾿ῃγθῃ ΟΘρηοι Ηθιν 
Ζὰ σγουᾶθη. --- πρὸς βίαν 1 1τὴ αορθη- 
βοΐ σὰ αἷμύλαι μηχαναί. Ναὶ. Ηον. 
οδη. ΠΠ 4, Θὅ Υἱϑ ΘΟΠ811 ΘΧΡΘΥΒ 
τ1016 Ταϊὺ 588. 

210. πολλῶν ὀνομάτων μορφὴ 
μία τοὺ 416 Βεστάπαπηρ ἄθι 1ἅθπ- 
{πΠσίουαπρ σορ αϑδ τ. ΤΠ ΉΘΙΆ18 (1. 
1091), γγ8 100 ἔππι. 2 Ταΐαν" ἐκ δὲ 
τῆς “Θέμιν, ἣ δὴ τὸ μητρὸς δευτέρα 
τόδ᾽ ἕζετο μαντεῖον ΠΆΘΟΙ. (6᾽ Ρ96- 
νι ὅΒἸΠ1Ιοπθη Τυθαϊοη (Η 65. ΤΉΘορ. 
185) 8415 Μαυίίζθυ ἃ. Τοομύου απῦου- 
Βοβιθάᾶθρῃ σύρη. [θ6Υ Ιου 
Βοῃϑίηῦ ἀδΌ61 ἀθὺ αὐϊβοηθη [Ο]Κ8]- 
βῶσθ σοίοισὺ σὰ βθῖη, Μλὶ0 θἷπθ δύ- 
ἘΒΟΒΘ Τϑο υ Ἱερίας Γῆς Θέμιδος 
ϑηᾶδοιύοί. Τιτανίς ΠοΙίθὲ ΤΉ ΘΙΗ]Β 
874, νι 611 841165, γᾶ8 σὰ ΤΊ ΔΘ η- 
σοβομ]θομίθ σομδνῦ, τοῖῦ Τιτάν Ὀ6- 
φϑιομηθὺ τῖτα; ψῖθ αϑδ ΤΠ ΘΙ15. 815 
Μαΐου ἄθι ΤΊϊαποα, 80 Βοι[ϑὺ Ῥτο- 
γαθῦμθαβ 815. βομη. οἰποβ ΤΊϊδηθα 
Τιτὰν Προμηϑεύς ὅορμ. Ο. Κὶ 50, 
Ἐπι. Ῥμδη. 1122, Ιου 466. 06 Γ 
ΘΙομῦθυ, σθ μου ἴῃ ἔγοιθυ ΕΠ πα πη ρ’ 
Ῥιουηθῦμθαβ σχατῃ ὅομπθ ἀοὺ ΤῊ 6.118 
τηϑομΐθ, 8811 510}. Π1ΘΥ σϑυϑη]α 8, 
οἴποιη οὑνγαῖσθη (ἀο}16 65 π- 
Ὀομαρσοηβ, Ἃἃαΐβ ἀῖΘ Βραθαϊαηρ, 
ψγΘΙοὴ6 αδ, ἴῃ οΥ Ἰκξοβιῃ ορῸ ΠΙΒΟΠΘ ἢ 
Ὀιομίαηρ παὺ (γρ]. ἨἩρϑβιοα, ΤΏ θορ. 
410, 494, 030, 884), Οἴπθ σϑιζο 68 
δα ΤΠ Θ5. ἀθουῦγαρθη 861, σὰ Ὀ6- 
ΘΘΡΏΘΗ, 

211. Τ)ὲ5 Ρυδβθῃϑ Ἀραΐνοιτο, 761] 
ἄθιῃ ὟΝ δἰββαρθηάθῃ 16 Δακαηῖ 815 
Οαορσοησαγὺ γουβοη ψοῦ, νρῚ]. τύθη- 
σιν 848. 

91... ΥΡῚ: ϑοΡΆ. ΡὨ1]. 594 ἦ μὴν 
ἣ λόγῳ πείσαντες ἄξειν ἢ πρὸς 
ἰσχύος κράτος, δαίδοτάθιη ΚυῦῖροΥ 
Ι 8 68, 89, 8. 

218. δύλῳ δὲ τοὺς ὑπερσχόντας 
-- τοὺς δὲ δόλῳ ὑπερσχόντας (Λ6ο. 
ἂθ8. ϑα  ]6 Κύ8), οἴπθ ἅπάθγθ, πδ80}- 
αὐοκΊοῆοσο ΝΥ πα πηρ' βϑανδ οἴπθβ 
Ῥ]οίβθη δόλῳ. Ζα ἀοΥ θυ ἀπτοι θη 
Οδρθηβαῦς νϑυϑη]αβύθπ Θ ΘΠ]απρ' νΕῚ. 
Εαι. Απᾶν. 210 Θρήκπκην χιόνι τὴν 
κατάρρυτον, ὅΟΡΗ. Ὁ. ὅγτν. 189 ἐκπεῖ- 
νον ὃ κτανών, ΠΗ τι: ὙΠ] 8 28 
ταῦτα τοὺς ἀδικοῦντας, ΧΙΝ 8 δὅ 
ταῦτα δ᾽ οἵ κεκτημένοι. 6. Αογὶδῦ 
ὑπερσχόντας, βύβθῦ ἴῃ Βοφιθῃθηρ' δυΐ 
χρείη κἈρατεῖν ( ἀΙἸο]Θπρθα, 6] 086 
65 δὴ 1180 ἀθῃ ΟΘΟΉ ΘΙ Ζαγουσϑίμδῃ 
Βαῦθη τα θπ, 801] 0 ΘΙΘΘῸΣ 861). 

216, κράτιστα τῶν τότε παρεστώ- 
τῶν (πηΐθι ἄθῃ Οὐδ] θπᾶθῃ ὕτπι- 
ϑυδη 1 θ}) 16 Δρ, 1008 τὰ λῴστα 
τῶν παρεστώτων λέγει, Αὐβίορῃ. 
ἨΙ. 80 κράτιστα τοίνυν τῶν παρόν- 
τῶν ἐστὶ νῷν κτξ. 

7: προσλαβόντι: συναιρομένῳ 
τῇ μητρί ϑ08ο!]. Π ον Ταύϊν ἐτοῦζ 
65 ΠΘΟΒ Ο]Ρ ὁπ θη. ἑ ἑκόντα, ὙΘ]ΟΙΒ ΘΒ 
810} σψορθη ἕκόντι 8 ἢ ἄρῃ Τηβηϊεϊν 
ΦΉΒΟΒ]]Θἴβθη τη βῦθ, πιὶῦ ΒΘ πῃ ρ' 
απ μοι (Κυᾶρονυ 1 8 58, 2, ὅ), ὑτὰ 
θη ΟἸΘΙΟΚΊΩηρ' προσλαβόντα μη- 
τέρα τὰ γθυμιοϊ θη, 5. Το]υὺ ΟΡ. 
Ο. ΝΠ. 868 δ ἐννέπω σξἕ --- προσ- 
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ἑχόνϑ᾽ ἑκόντι Ζηνὶ συμπαραστατεῖν. 
ἐμαῖς δὲ βουλαῖς Ταρτάρου μελαμβαϑὴς 
κευϑμὼν καλύπτει τὸν παλαιγενῆ Κρόνον 220 

αὐτοῖσι συμμάχοισι. τοιάδ᾽ ἐξ ἐμοῦ 

ὁ τῶν ϑεῶν τύραννος ὠφελημένος 
» " »"» ’ 2 3 ’ὕ 

κακαῖσι ποιναῖς ταῖσδέ μ᾽ ἐξημείψατο. 

ἔνεστι γάρ πὼς τοῦτο τῇ τυραννίδι 

νόσημα. τοῖς φίλοισι μὴ πεποιϑέναι. ῦ 
« 3 3. 2 - ,2 Ὁ Ἐν 9. ΟΡ ὃ δ᾽ οὖν ἐρωτᾶτ᾽, αἰτίαν καϑ' ἥντινα 

αἰκίζεταί με. τοῦτο δὴ σαφηνιῶ. 

ὕπως τάχιστα τὸν πατρῷον ἐς ϑρόνον 
χαϑέξετ᾽, εὐθὺς δαίμοσιν νέμει γέρα 

ἄλλοισιν ἄλλα. καὶ διεστοιχίζετο 280 

ἀρχήν, βροτῶν δὲ τῶν ταλαιπώρων λόγον 
οὐκ ἔσχεν οὐδέν᾽, ἀλλ᾽ ἀιστώσας γένος 
τὸ πᾶν ἔχρῃζεν ἄλλο φιτῦσαι νέξον. 

αυδᾶν μήτε τούσδε μήτ᾽ ἐμέ ἃ6Υ 
θαὐῖν ὡς ὄντι γῆς τῆσδ᾽ ἀνοσίῳ 
μιάστορι, πὶ πομὺ α16 Βοαίθμυῃρ, 
Δ..9}.} ὡς ὄντα ΞΞ-- μιάστορα αὐΐ ἐμέ 

οϑθη 28 ΙΆ886ῃ. 1. ὅόρμ. ΕἸ. 869 
ἣ πάρεστι, μὲν στένειν -- ἐστερη- 
μένῃ; πάρεστι δ᾽ ἀλγεῖν --- ἄλεκτρα 
γηράσκουσαν, πὰν., Μϑά. 1251 
δέδοκταί μοι παῖδας κτανούσῃ 
τῆσδ᾽ ἀφορμᾶσϑαι χϑονὸς καὶ μὴ 
σχολὴν ἄγουσαν ἐκδοῦναι τέκνα 
(υθ᾽468. απύου ΕΠ ψ]γκαπρ' 468  ουβ- 
τηϑ[868). 

219, Ταρτάρου: Υ96]. 416 σὰ 162 
8ΔΉΡΘ ΠΠσίθη Β 6Π16π ἃ. Ηθε8. ΤΠπθορ. 
801 Τιτῆνές 8’ ὑποταρτάριοι Κρό. 
νον ἀμφὶς ἐόντες. --- ὅτι μελαμ μβα- 
ϑής γ8]. 1029, 1]. 8, αἴ. ἵν᾽ 1ά- 
πετός τε Κρόνος τε ἥμενοι οὔτ᾽ 
αὐγῇς Ὑπερίονος Ἠελίοιο τέρποντ᾽ 
οὔτ᾽ ἀνέμοισι, βαϑὺς δέ τε Τάρ- 
ταρος ἀμφίς. 

221, αὐτοῖσι συμμάχοισι: γϑρ]. 
1041: ἀροΥ Αὐκοὶ Ὀ]οιῦ ἀδΌΘΙ 1πῃ 
ον Βδρ6] πος, Κυᾶρϑυ 1 8 48, 16, 19. 

228. κακαῖσι ποιναῖς. ὄνον πιτὰ 
ποινη ( Ἰθ ϑομδαῖραμς;, Υ ΘΡσϑ] θα) 
νγὶθ ἄποινα δοῃ ἴπῃ σιυΐθῃ ϑΙπηΘ 
βοοταυομῦ (ϑαρρ!. θ2ὅ λέξωμεν ἐπ᾽ 
“ργείοις εὐχὰς ἀγαϑὰς ἀγαϑῶν 
ποινάς, δοῃ ΟΠο. 192 δίδυμα καὶ 

τριπλᾶ παλίμποινα ϑέλων ἀμείψει, 
Ῥιπα. Ῥυύῃ. 1118 ποινὰν τεϑρίππων, 
Νρηι. [1017 ἡσυχίαν καμάτων μεγά- 
λων ποιναν): ἀΟ060} 501] κακαῖσι πἰομῦ 
α16 Ῥεβοπᾶθυθ Βραθαϊζαῃρ' σοῃ ποι- 
ναῖς, “ΘΙΟΠΘ. ἀατοἢ ταῖσδε ΒΙπ]πρ- 
ΠῸὴ Ὀϑϑυϊτασηῦ 1ϑὕ, δηΡΘΌΘΏ, ΒΟΒΘΥῈ 
ἄρῃ ἴῃ ταῖσδε ποιναῖς θη] ΘΉΘῃ 
Οϑάδηκθη οἰ σθπΒ ΠΟΥ ΠΘΌΘη (ταῖο- 
δὲ ποιναῖς, κακαῖς ποιναῖς); ΥΕ]. 
ϑόρι. ῬΏΠ. 417 σοὶ δ᾽ ὄνειδος οὐ 
καλόν, Ἐπι. ῬΗδη. 94 φαῦλος ψό- 
γος. -- ᾿ξξημείψατο ἴῃ ον Βράθαΐαῃρ, 
1π ὑγΘ] ΟΠ 6. σθν ὉΠ Π]10} ἀνταμείβομαι 
Θσθβαρέ ΒΕ Υ5]. Ζὰ 215. 

229. Νδβοῆ Ηρα. ΤΏθορ. 881 Ὀ6- 
βυασηθη 616 αδύϊοι 465 ΟἸγτὴρ πδ0]} 
Βρομαϊρτηρ 465 ΤΊ ΘΗ διηρίδβ δῦ 
ἄρῃ αὺ ἀθν Οἷα Ζθυ8 σῦτη Ηθυν- 
ΒΟΠΟΥ αν αδίϊου: ὃ δὲ τοῖσιν ἐὺ 
διεδάσσατο τιμάς, γ91]. δορὰ. 18 ἐΐ 
δὲ ἕκαστα ἀϑανάτοις διέταξεν ὁμῶς 
καὶ πέφραδε τιμάς. 

290. διεστοιχίξετο: ὅ0Π0]. διήρει, 
Ηθβγοῖ. διετίϑετο ἐν στοίχω καὶ 
τάξει, διήρει" ἀπὸ τῶν εἰς τοὺς ση- 
κοὺς εἰσαγόντων τὰ ποιμνία καὶ 
διακρινόντων ἔκ τῆς νομῆς ἑκάστῳ 
τὰ ἴδια. 

282 ἔ. ἀιστώσας: νρ]. σὰ 151 ἃ. 
008. Αβομυοβ παῦ Βῖου αἴθ ϑαρθ 
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καὶ τοῖσιν οὐδεὶς ἀντέβαινε πλὴν ἐμοῦ. 
3 ἐγὼ δ᾽ ἐτόλμησ᾽" ἐξελυσάμην βροτοὺς 285 

τὸ μὴ διαρραισϑέντας εἰς “Ἧιϊιδου μολεῖν. 

τῷ τοι τοιαῖσδε πημοναῖσι κάμπτομαι. 

πάσχειν μὲν ἀλγειναῖσιν, οἰχτραῖσιν δ᾽ ἰδεῖν" 

ϑνητοὺς δ᾽ ἐν οἴκτῳ προϑέμενος, τούτου τυχεῖν 

οὐκ ἠξιώϑην αὐτός. ἀλλὰ νηλεῶς 240 

ὧδ᾽ ἐρρύϑμισμαι, Ζηνὶ δυσκλεὴς ϑέα. 

ΧΟ. 

γῸ} ἀοΥ Αὐξοϊπδηαουίο!ρσο ἀοὺ Ζ61- 
αἰΐου τι. ΜΘηβο θη σ Θβο] οἴου π8 0 ἢ 
ΟΙσΌΠΘΥ  αδῖ588 Ὀθμϑηαο]ῦ, νρ]. Επ- 
Ἰοιθαπρ Κ᾽. 14. 

984. καὶ τοῖσιν: θεν ἅδη Ατίϊ- 
ΚΘ], ΘΙ ὈΘΒΟΠαΘΥΒ 1πΔ ΑἸ ΒΟΒ] [85 
δ καί, δέ (γρ]. απὔθη 816) ἃ. γάρ 
α16 ργοποιηῖηδϊθ Βοαθαίαπηρ' ὈΘ δ ῃνὺ 
Βα, νβρὶ. Κυᾶσου 1Π 8 850, 1, 1---ὅ. 

280. ὕδου ἀδ8 ἀβυπάρίοηῃ Ὀδὶ 
αον ἘγκΚΙδταηρ νρ]. Κυᾶρσου 1 8 ὅ9, 
1,ὅ. -- ἀξξελυσάμην: νοῦ ἄθιη ΘΙ 
510 γϑυμδησίθη, ὙΘῊΠ 8 ΠΟ ΠΟΟῊ 
πϊομξ ΒΘ ΘΙ Πρ ΘΓ ΟΠ ΘΉΘΗ ὕτε], τῖθ 
Οἁ. 10, 286 ἀλλ᾽ ἄγε δή σε κακῶν 
ἐκλύσομαι ἠδὲ σαώσω, Ἐσπτ. Απατ. 
818 ϑανάτου νιν ἐμλύσαῦθϑε. 

286. Τὲῦ Τηῆηϊθῖν τοἱῦ τὸ μή 
βύθῃῦ 80 ἢ δίπθιη Αὐβαάνποῖκ, Θ᾽ ΠΟΥ 
ΘΙΠ6. ΟΥ̓ ἀπτο ἄθῃ Τπἢηϊῦν δηρσθ- 
ΘΘΌΘμθη Βοὶσο οπὐρσοσθηροβοίζίο, 
Μ]ἀοΥβίγθθοθμαθ Τηβυρκειῦ ΟΟΕΥ 
ΙΓ Κβδταϊγοῖῦ Ὀοχοιομποῦ, γρ]. Κυᾶ- 
ϑογΥ 18 ΟἿ, 12, δνπείς πἀπέθη 806, Ἀρ. 
1ὅ88 μοῖραν. ηὕρετ᾽ ἀσφαϊῆ τὸ μὴ 
ϑανὼν πατρῷον αἵμάξαι πέδον, ῬΘΥΒ. 
291 ὑπερβάλλει γὰρ ἥδε συμφορὰ 
τὸ μήτε λέξαι μήτ᾽ ἐρωτῆσαι πάϑη. 

281. τῷ σπῖθ Ὀ6] Ηομλον (νρῚ. Ζα 
284) α. ϑορἈ. Θ᾽, ἜΒ.. δ11 τῷ ἀπ᾽ 
ἐμᾶς φρενὸς οὔποτ᾽ ὀφλήσει κακίαν. 
- τοιαῖσδε: ἴῃ τοιοῦτος, τοιόσδε 
(νρ]. δϑρύ. 27, Ασ. 1015), οἷος, ποιῶ 
(απΐρῃ 986) Καπη θυ ΠΡ  Ποηρ οἱ 
νου καγὺ σϑγάθη (Κυῖρου 1 8 8, 8, 1). 
Μδη βου ϊθ Ὁ ἀδηη Ὑγα μΥβο μ ΘΙ] 10 ὁ 
ἐὰν οἱ, ψ|0 ποεῖν 810} Β6γ μἅπῆρ' 
ἴῃ ΤηΒο νυ θη βπαοῦ. 

289. ἐν οἴκτω προϑέμενος: προ- 
μαὺ ΠΙΘΥ χϑιθ !ομθ Βοαάρθαύθαηρ (ΟΠ 
ΠαΌΘ τὴῖῦ αὐΐοη ἄρῃ Απίδηρ ρ8- 

σιδηρόφρων τὲ κἀκ πέτρας εἰργασμένος. 

τ ϑ 0), Υϑ]. Ἀσ. 1008. καὶ τὸ μὲν 
πρὸ χρημάτων κτησίων ὄκνος βαλών, 
Επτ. Ἰοη 914 χάριν οὐ προλαβών. 

241, ἐρούϑμισμαι: ἸγΟΠΊΒΟΙ ᾿ΖῸΣ 
Οτάπαηρ σοὈτδο θ᾽ (σομηηδίβυθρο ). 
-- τ Καμπρβυο]! βἰπα βόῖομθ ἀρρο- 
ΒΙΠ]ΟΠΘη, ὍΘ] Π6 ἀϊθ χυγοῖίθ Ηβδ 6 
685 γ δύβθβ ΘΙ πῃ ἤσηθῃ, ΥΡ]. 880, 461. 

242. ϑειῖὺ Ἠομηδὺ 61η6 οἷύ νου- 
Κοιητηθηθ ΒρζΖθιομππαηρ αθὺ (16- 
{ ]]οβισκαὶῦ (οὔθ δᾶοθ ἀθ5 ὑπ- 
Ῥϑαυρσθασηθη Μαζθβ). 1. 10, 88 βαρὺ 
ῬαίτΟΚΊΟΒ Ζὰ ἈΘΒΠΠΘαΒ: νηλεές, οὐκ 
ἄρα σοί γε πατὴρ ἦν ἱππότα Πηλεὺς 
οὐδὲ Θέτις μήτηφ᾽ γλαυκὴ δέ σε 
τίκτε Δάλασσα πέτραι τ᾽ ἠλίβατοι, 
ὅτι τοι νόος ἐστὶν ἀπηνής (ἀδήηδο!,. 
Δ οῖρ. Ἀθη. 4, 866 ἀυγ15 σοπαῖϊῦ ἀθ 
οααὐῖθα5 Βουγθηϑ Οαποῦβα Ἠϊγοδηδθ- 
αἂθ δἀπηοσαηῦ πθογὰ {ἰρΊ68, 60]. 8, 
43, Ονια, Ηδτγοϊα. 17, 817 α.. 10, 181), 
ΥΩ]. Οα. 28, 108 σοὶ δ᾽ αἰεὶ χραδίη 
στερεωτέρη ᾿ἐστὶ λίϑοιο, 11. 24, 20ὅ 
σιδήρειόν νύ τοι ἦτορ, Ἦβ5. ΤΉΘοσ. 
239 Εὐρυβίην τ΄ ἀδάμαντος ἐνὶ 
φρεσὶ ϑυμὸν ἔχουσαν, Ριπα. ἔγστη. 88 
ὃς μὴ πόϑῳ κπυμαίνεται, ἐξ ἀδά- 
μαντος ἢ σιδάρου κεχάλκευται μέ- 
λαιναν καρδίαν, ΒΙΘΌ. 52 σιδηρόφρων 
γὰρ ϑυμὸς ἀνδρείᾳ φλέγων ἔπνει, 
Ἰθαν, Μοα. 1279 τάλαιν᾽ , ὡς ἄρ ̓ ἦσϑα 
πέτρος ἢ σίδαρος, ἅτις. 5 κτενεῖς, 

ΚΥΚΙ. ὅ96 πέτρας τὸ λῆμα κἀδά- 
μαντος ἕξομεν, ΤΆροΚν. ΧΟ Μάων 
ὀψαμᾶτα, πέτρας ἀπόκομμ᾽ ἀτε- 

ράμνω, ΜοβομοΒ ἵ] 44 μοχϑέξει 
πέτρης ῦ “ὰ ἔχων νόον ἠὲ σιδήρου 
καρτερὸν ἐν στήϑεσσι, ΤΊΡα]]. 1 1, 608 
ἢ ΘὈΪΒ : πο ὕπα βαμῦ ἀαγῸ Ῥγαθθου- 
ἴα ἴουγο σνἱπούῳ πθαὰθ ἴπ ὕθμθῸ 
βύαῦ ΟῚ οοτᾶθ 8116χ, ΟυἹᾶ. ΔΊΟΥ. 

ἱ 

| 
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ὅστις. Προμηϑεῦ, σοῖσιν οὐ συνασχαλᾷ 
μόχϑοις" ἐγὼ γὰρ οὔτ᾽ ἂν εἰσιδεῖν τάδε 
ἔχρῃζον εἰσιδοῦσά τ᾽ ἠλγύνϑην κέαρ. 945 

ΠΡ. καὶ μὴν φίλοις γ᾽ ἐλεινὸς εἰσορᾶν ἐγώ. 

ΧΟ. μή πού τι προύβης τῶνδε καὶ περαιτέρω; 

ΠΡ ϑνητοὺς ἔπαυσα μὴ προδέρκεσϑαι μόρον. 

ΧΟ. τὸ ποῖον εὑρὼν τῆσδε φάρμακον νόσου; 
ΠΡ. τυφλὰς ἐν αὐτοῖς ἐλπίδας κατῴκισα. Φῦ0 

ΧΟ. μέγ᾽ ὠφέλημα τοῦτ᾽ ἐδωρήσω βροτοῖς. 

ΓΕ 

ΧΟ. 

1ΠῸ0, ὅ9 1116 παδθὺ οὖ 5311|1008 οὖ 
ψίναμι ἴῃ Ῥϑοΐουθ ἔθυσαμη, ἨοΥ. ΟΔ ΤΩ. 
1. 8, 9 1}11 τοῦ οὖ 8.88 ὑγΊΡΊΟΧ οἰγοῶ 
Ῥθούαβ θγαῦ, 

240. καὶ μήν «αὖ “οὐ γατο᾽, “οὐ 
βῶπθ᾽ δαὺ “δἰαυϊ᾽ βἰσπϊποοὺ (Ηρυ- 
ΤΠ χ ΥἹροΥ. 882). ΗΘ “οὐ 
βϑηθ; “οὖ νϑιο᾽ 489, 1080, “αἰατι᾽ 
982, 988. 

241. μή: γ6]. 969, Ῥειϑ. 844 μύ 
σοι δοκοῦμεν τῇδε λειφϑῆναι μάχῃ; 
Τὺ που ἰδὲ ρϑηεδῖρῦ, 510} 416 Ηδχὺθ 
ον ϑίγαϊθ 8 ΘΙ 6 ΠῚ ΒΟΠΎΘΥΘΥΘΗ 
Μ ΥθΥΘΟΒΘῺ Ζὰ ΘΥΚΙἤγθη. --- τῶνδε 
“νὰΒ ἀὰ Θηρσθρθῦθι Παϑὺ᾽, ΥὙρ]. 
ταύτῃ 189. 

ῶ48. μὴ προδέρκεσϑαι σὶρ Ὀ6ὶ 
ἄρῃ οῦρθα ἅθβ8 Ηϊηάθυπβ. ΡΈ]. 
Αὐἱβίορῃ. ΑοΠ. θ84 παύσας ὑμᾶς .. 
μὴ λίαν ἐξαπατᾶσϑοαι. --- ον ΝΘ 50}, 
ἀθῃ ἀοὺ πϑῆθπᾶθ Τα ἸΠΏΙΊΘΙ ΥΟΥ 
Αὐρθῃ ΒΟ οὈῦ (ἀδ5 Ὀοαοαίοῦ προ- 
δέρκεσϑ'οαι), ν ΟΥἸΤογῈ 8116 η ΤιΘὈθμβπιαῦ 
τι. Ὑῖγαὰ 1ῃ ΒΘΙΉΘΥ ΤΠ Πτγαῖ α. 1 
βϑίημθηη ϑύγθ θη σοι γηῦ. Ι͂ῃ δ8ῃ- 
ἄρεθηι 5ίπηθ βᾶρὺ Ζθὰ8 ἴῃ ἄθτη Μγ- 
ὕπὺ5. ἀθ8 Ρ]αύοῃ. αουρ. ὅ28 " πρῶ- 
τον μὲν οὖν παυστέον ἐστὶ προει- 
δότας αὐτοὺς τὸν ϑάνατον. νῦν γὰρ 

προΐσασι. τοῦτο μὲν οὖν καὶ δὴ 
εἴρηται τῷ Προμηϑεῖ ὅπως ἂν παύσῃ 
αὐτῶν. ἨΘΥΠδΟΝ 50116η αἴθ Μθη- 
ΒΟΏΘη. ΠΟ ῦ τγΐββθη, ΘΠ 516 βύθυ- 
Ὅθη, ἀδτηῦ 8516 θη ΠΤ οὐθησὶ οδου πού 
ἀυγοθ νουθογοιύοίθ Μ|Ιθ6], ἀσγοῖ 
τη ρΘπουατηθη6. ΕὙΘαηάθ, Ὑ610116 
1πηθη οἷη σουθοῃύθβ 6 ΌΘη ̓ ῬΡοζθυρθῃ 
80116η, Ζὰ ὑϑαβοθ νθυύβαομρη. ΥΡΊ. 

πρὸς τοῖσδε μέντοι πῦρ ἐγώ σφιν ὥπασα. 

καὶ νῦν φλογωπὸν πῦρ ἔχουσ᾽ ἑφήμεροι; 

ΠΟΘ ΗοΥ. οι. ΠΠ 29, 29 ρυυάθῃβ 
Ταύαν! ὑθιη ρου οχϊθατα ΟΔ]]ΡΊΠΟΒα 
ποοίθ ρυϑιηῖῦ ἄθαβ. 

249. τὸ ποῖον: ἀοΥ' ΑὙθκ61 χοϊρὺ 
8, ἀαβ 16 Εἰρθηβομδῖρ, ψ 6 109 
γηϑη ΟΥ̓ Πγθη ψ1}}, ΒοχΖαρ δαΐ ἀἃ85 
γουπουρθμθπαθ Ππεῦ. --- νόσου: Υγ9]. 
884, ὅ90, 6006, 682, 1009. 

280. ἌΒΟΒΣ]ο5 ἐιαὺ, 16 282 416 
ϑαρθ σορ ἄθῃ γϑυβομθάθποη Ζοὶβ- 
αἰέθτα, 80 ΒΙΘΙ αἴθ ὅαρθ σοὴ ἀθΥ 
Ῥαπάονα (Η65. ὟὟ. τα. 1. 90, οΟὔθῃ 
5. 6) δὴ οἰρθηοῦ ἥ β'θθ 80 ὈὉ6- 
Βαηαο]ὺ, ἀδίβ 16 ἀυθρυ πρΊομ6 θ- 
βίω!ὑ ἀθν ὅδρθ ποῦ πῃ ΟΥ̓Κ Πἢ- 
ῬᾶΓ ὑπᾶ πὰ (61 ὑϊθίοσθ ἀθάδηϊκο 
ΘΘΌΠΘΌΘη ᾿ἰϑῦ. ον ΜΘηΒΟΙ, ἀθη π16 
416 Ἠοΐππαηρ νουϊδβῦ, δὑγοὺ ἔουῦ 
ΒΟ. ΒΘίηθιη Ζ16]6, γϑυρὶβὺ ἀδυ 6. 
ἄθῃ Τοα ἃ. Ὀοβογρὺ ῃ]οηὖ, σοπ 1 Πὶ 
1η Βθίπου Τδ ϊρΊτοιῦ ἀπΐθυ ὈΓΟΟΠ θη 
σι ΘΥΘη, ΟἤΠΘ 8610 216] ουγθιομῦ 
Ζὰ μιϑΌθπ. γε]. Θπποη 1468 ΑἸηοΥΡ.. 
5 1.3 ἐφήμεροι ἃ δὴ βότ᾽ αἰεὶ ξώ- 
μὲν, οὐδὲν εἰδότες ὅπως ἕκαστον 

ἐκτελευτήσει ϑεός, ἐλπὶς δὲ πάν- 
τας κἀπιπευϑ'εέη τρέφει ἄπρηκτον 
δρμαίνοντας. 

οὔ. ὕγνεον σφὶν ἴῃ ἀοιποηθϑίτα- 
ὑϊνθια ΒΙΠΠ6, ψ6 457, ἔγρ. 1602, γρ]. 
Κυᾶρονι 11  ὅ1, 1, 19; σφίσιν ἴῃ 
αἸΘΒθπ ΘΙηπ6. Ὀ6Ὶ ἄθῃ ΤΥΔΡΊ ΚΟΥ ΠῈΣ 
τιηύθη 481 (τιθ Ὀ6ὶ Ηοπιθι, υρ]. θὰ. 
ΑἸμι. 17). 

ῶῦ8. υχοῦ φλογωπόν 18. ΟΥ̓ 
γουσιρ; 468 Ιϑαθβ ΒΟΥΟΥΡΘΒΟΡΘΩ, 
ἄθν ἄθη ἐφήμεροι πἰοῃῦ ρου αμτῦ. 
Β61 ἀἴθβοῦ Βούοππηρ γοὰ φλογωπόν 
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ΠΡ. ἀφ᾽ οὗ γε πολλὰς ἐκμαϑήσονται τέχνας. 
ΧΟ. τοιοῖσδε δή σε Ζεὺς ἐπ᾽ αἰτιάμασιν --- δῦ 
ΠΡ αἰκίξεταί τε κοὐδαμῇ χαλᾷ κακῶν. 
ΧΟ. οὐδ᾽ ἔστιν ἄϑλου τέρμα δον προκείμενον;: 
ΠΡ οὐκ ἄλλο γ᾽ οὐδὲν πλὴν ὅταν κείνῳ δοκῇ. 

ΧΟ. δόξει δὲ πῶς; τίς ἐλπίς; οὐχ ὁρᾷς ὅτι 

ἥμαρτες; ὡς δ᾽ ἥμαρτες οὔτ᾽ ἐμοὶ λέγειν 260 
καϑ' ἡδονὴν σοί τ᾽ ἄλγος. ἀλλὰ ταῦτα μὲν 
μεϑῶμεν, ἄϑλου δ᾽ ἔκλυσιν ζήτει τινά. 

ΠΡ. ἐλαφρὸν ὅστις πημάτων ἔξω πόδα 

ἔχει παραινεῖν νουϑετεῦῖν τὲ τὸν κακῶς 

πράσσοντ᾽. ἐγὼ δὲ ταῦϑ'᾽ ἅπαντ᾽ ἠπιστάμην. 260 
ἑκὼν ἑκὼν --- ἥμαρτον, οὐκ ἀρνήσομαι" 

ἰϑὺ ἀδ8 πὶθάρυμοὶέθ πῦρ ποὺ 8ῃ- 
βὑδ [816 ΥΕ]. ϑΌΡρ!. 808 λευρὸν κατ᾽ 
ἄλσος νῦν ἐπιστρέφου τόδε. - καὶ 
πῶς βέ βηλον ἄλσος ἂν ῥύοιτό με; 
- ἐφήφεροι: γ6]. Ζὰ 88. Αὐοἢ Σ᾿ 
ΟἸΟΥ Μ111 ΒΙΘῚ βᾶρθῃ, ἀδίβ ψιᾶθυ- 
τϑο 10} ἄθη Μθηβοηθη Ζαρθουα- 
γήθῃ, γὰβ θη Οδίξοτη σϑῃδτίθ. 

οὔ4ά. Μιὺ γὲ σἱτὰ σὰν Βο]δηπηρ' 
ἀοΥ Εγασδ οἷπθ πᾷ ποτ Βϑϑῦϊπι- 
τὰ ππ Ρ᾽ Οὐοὺ Βοβομυδηκαηρ' σΘ ΘΌΘΗ, 
γΩ]. 268, 879, 146, 168, Τ14. 

ὡῦῦ ἢ, Ῥχοιηθύμοϑιβ [Ἀ}10 ταῦ ἀθὺ 
Απὐσποσχῦ ἴῃ αἰ ΕὙαρΡΘ 61 ἃ. σίθοῦ 
2ὰ ἋοΥ οἰηΐδοηθη Απύσοιῦ ποοἢ 
οἴπθη Ῥοἀθαθαηρθυο θη Ζυθβαῦα: οὐ- 
δαμῇ χαλᾷ κακῶν. Τοῦτοι αἴθβθη 
Ζυβαὺύα ἰδὺ 488 [ΟΥΠ16116 Καυπίχα{6], 
α16 Θ.ΙΟΠου γί ]6 ἐθϑύχαπο]έθῃ, ἴη- 
πα ]Π10ὴ Ῥορυίπαου. Θουδμη!οῖ 
ὙΪγὰ ΠΥ οἷπθ Εἶσῶρθ ἀδσν]Βο 6 η- 
σορίθῦ, ὑπο] ὴθ β0} ἅθὺ Κου- 
βίσυ Κῦϊοη. 65. Ὁπνο]]θπ θέρη ϑαύζθδ 
80 ΘηΒΟ]1οΙδὺ, ἀαίβ σὰν Απὐνοτυῦ 
ἄδθὺ Ῥοροηηθηθ ϑαύζ οἰ ηἴαο ἴῃ ρσθ- 
τ ΒΗ] 1ΙΟμου Υ οἰθθ [ουύροβούψυ ψϑυ- 
ἄθπ Καθη, ψῖὶθ Ροιβ. 784 Ξέρξην 
φασὶν --- πῶς τελευτᾶν; -- Οἄσμε- 
νον μολεῖν. 

201. οὐδὲ πὶθ καί ἴῃ 28. 
268. Υρὶ. 8106. Αμᾶοιβ πϑιίβὺ 65 

100. 
Ωῦ9. δόξει δὲ πῶς; 10 Υοιΐ- 

βύθ! ας θρθὴ ἄθυ Αὐΐμδμγηθ 68 
γΟΥΔυιβρθῃθπάθῃ δοκῇ, γ65]. ΞΟΡΆ. 

ΗΕ]. 1429 λεύσσω γὰρ Αἴγισϑον. 
ΟΡ. εἰσορᾶτε ποῦ τὸν ἄνδρα: 

260. ἥμαρτες : ἀδίβ παν οἷπ ΕΘΏΪΟΥ 
ον ὈμκΙαρποῖῦ ἃ. 465 πη θυ] θρύθα 
ἨἩδηαθηβ, Ὡϑη] 10 16 ΑὙΠΘΗ Πα Πρ' 
Βθθθῃ θίηθῃ ὥἄβρθυϊθρθπθῃ ΟΘΡΉΘΙ, 
ἰοῦ οἷ βιδθ!]οη65. Ὑευσθηθη ρ6- 
τηρθιηΐ δῦ, ζϑῖρὺ 266 τηἱϊὺ ἀθν "υ- 
ΚΙδυ παρ; ἴῃ 267. 

202. ἄϑλου ἔκλυσιν ξήτει τινά, 
ἀῦγο ΝΘΟΠρΡΊΘΙρκΚοιῦ, τυρὶ]. 818 ἢ 
Ῥατοΐδ τῖγα αἴθ ΟἸΚΘ ΠΟΒΒΘΘῚ6 ψΟΥ- 
Ῥθχοιὐοί. 

2608. Υρ]. Ομο. 6917 ἔξω κομίζων 
ὀλεϑρίου πηλοῦ πόδα, πο δ᾽ 5680]. 
Ῥοιηθυκῦ: ἔξω πηλοῦ πόδα, παροι- 
μία, ϑ ΡΠ. ΡΆΠ. 1260 ἴσως ἂν ἐκτὸς 
κλαυμάτων ἔχοις πόδα, αν. Ηθυδ ΚΙ. 
109 καλὸν δέ γ᾽ ἔξω πραγμάτων 
ἔχειν πόδα, εὐβουλίας τυχόντα τῆς 
ἀμείνονος. 

264. γε]. ταν. ΑἸΚ. 1018 ῥᾷον 
παραινεῖν ἢ παϑόντα καρτερεῦν, 
Ηδτο. 1949 σὺ δ᾽ ἐκτὸς ὧν γὲ 
συμφορᾶς μὲ νουϑετεῖς, Τογρηῦ. 
Απάγ. 809 ἴἈ.0116 οἴγπθβ, ἀπο να θ- 
μτι8, τοῦδ, ΘΟΠΒ1]1ὃ ΜΉΝ ἀδταιιβ, 

2606. Μι ἐγὼ δὲ ταῦϑ᾽ ἅπαντ᾽ 
ἠπιστάμην ἃ. ἕκών πὶτὰ ἄθν οΥ- 
να αοΥ ὑπαθθυ!θρ μοῦ Ζαυ οἰκο θ- 
ψΊΘΒΘῃ τι. ἀδ5 ἁμάρτημα ἁαῇ αἷθ τὰ 
ἢρ.. ϑυβθ δηρθσθῦθηθ ΝΙΟΒΟθουοΙς- 
βἰομθίσαπρ 465 δἴσθῆθῃ Νυΐχζθῃβ 06- 
Βοῃγϑηκῦ, σσοάαγοι ἄρ ΠΘΏ]ΘΥ" Ζὰν 
Θάϊθη Ταῦ ἀπιρουγαηαοθὶῦ πὶγὰ, --- 

δ. τις. ἐν ἀβυβε, τυσοας. πρώ, πο 



ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΝ ΤΩΤῊΣ. δ΄ 

ϑνητοῖς ἀρήγων αὐτὸς ηὑρόμην πόνους. 

οὐ μήν τι ποιναῖς γ᾽ φὠόμην τοιαῖσδέ με 
κατισχνανεῖσϑαι πρὸς πέτραις πεδαρσίοις. 

τυχόντ᾽ ἐρήμου τοῦδ᾽ ἀγείτονος πάγου. 210 

καί μοι τὰ μὲν παρόντα μὴ δύρεσϑ' ἄχη. 
πέδοι δὲ βᾶσαι τὰς προσερπούσας τύχας 
ἀκούσαϑ᾽. ὡς μάϑητε διὰ τέλους τὸ πᾶν. 
πίϑεσϑέ μοι πίϑεσϑε. συμπονήσατε 
τῷ νῦν μογοῦντι. 

͵ 

πρὸς ἄλλοτ᾽ 

οὐκ ἀρνήσομαι ὈΘΖιθῦ 510} Ὀ]ΟΙΒ5 
δαΐ ἥμαρτον ἵπ| ΒΙΠμΠΘ ἼΟΒ ψ|}} 
θη ἥμαρτες σεϊίθη Ἰαββοθηῆ. ὕμνον 
ἀὰ5 ᾿Αϑυπάθίοῃ υ9]. ζὰ 72. ἕκὼν 
ἑκών: αἷθ6 Ὑ ΟΔοΥ ΒΟ] απ; ἀΘΒΒ0] Ό6 
Ὑγονίθβ (ἀναδέπλωσις) αἰοηῦ φυτὰ 
δἰ Κύνο! θα Αὐβαάγαοῖκ 4685 ϑοητηθυ- 
208, αΥΠΡΊΙΟΠΟΥ Βι 6 ὑπαὶ πϑ8οἢ- 
αὐ οκΊ Ομ νυ Βομϑαρίππρο; τρί. 274, 
888, 688, 694, 887, 894, 999, ΔΌΘΙ 
δι11, ὅ94, ἀδηπ 892, 957. 

2607. ϑνητοῖς ἀρήγων οἾπθ Υοι- 
Ὀϊπάπηρ 8.18 ἘγΚΙδγαηρ: γψρ]. χὰ 
280. -- ηὑρόμην: ΥΡ]. ϑορί. 8718 
μελέους ϑανάτους ηὔροντο, ΟΡΗ. 
ΑἹ. 1028 καὶ ταῦτα πάντα σοῦ 
ἁανόντος ηὑφρόμην. 

208. ποιναῖς γε τοιαῖσδε 8. 0. 8. 
τοιαϊσδέ γε ποιναῖς. --- μὲ --- τυχόντα 
βίαὐῃ ἀθ8 Νοιι.: νρ]. Κυΐρου 1 8 δ1, 
2, 1 τ 8 ὅδ, 2, 2, γο ἀ16 Βοἰβρί68]68 
διὰ8 ΗΌΤΔΘΥ ἀπροειανὶ 51η4,, α.. 1 8 δῦ, 
3; ΥΒ]. ἀασαὰ ΠΟΘᾺ Βορῆι. ΑἹ, θ06 
κακὰν ἐλπίδ᾽ ἔχων ἔτι μέ ποτ᾽ 
ἀνύσειν, ΕἸ. θὅ κάμ᾽ ἐπαυχῶ -- 
λάμψειν ἔτι, 4τι δοκῶ μὲ πεῖραν 
τήνδε “τολμήσειν ἔτι, Εἰαν. ΑἸΙΚ. 641 
καί μ᾽ οὐ νομίζω παῖδα σὸν πεφυ- 
κέναι; Ηδοτχοά. 1 84 ὅτι ἐνόμισε ἕἑωυ- 
τὸν (ἀϊ6568 τού ὈΘΒΟμάθυθῖη Νδ0Ε- 
ἀγυο]) εἶναι ἀνθρώπων ἁπάντων 
ὀλβιώτατον, ΡΊαῦ. ἤδρ. ΠῚ 400 Β 
οἶμαι. δέ με ἀκηκοέναι, βου. ΤΥ 
8ὅ οὐκ ἐ ϑροὺς ἀλλ᾽ ἀνταγωνιστὰς 
σφᾶς αὐτοὺς εἶναι νομίζοντες. 

209. κατισχνανεῖσϑαι: νρ]. 147. 
θ 85 Ῥῦ, Μοά, ἃ18 τηθα 8165 Ῥαββῖν 
ὙΜ16 αὐανοῦμαι ΞΌΡΒ. ῬὨ1]. 964. -- 
πεδάρσιοι: γ8]. 1710, 916, Ομο. 846 
λόγοι πεδάρσιοι ϑρῴσκουσι. ὈΙ1Θ688 

ταὐτά τοι πλανωμένη 21 

ἄλλον πημονὴ προσιξζάνει. 

οι 

ἘΟΠΒομ 6. Βόττη (πέδα --Ξ μετα) Βπάοῦ 
βΒῖοῃ. Ὀ61 ΑΒΟΏΥ]Ο8Β. ΠΟΘΙ π᾿ ΘΙ Πρ θα 
Ὑγδγυίθιῃ: πέδοικοβ ἔτ. 48, πεδαίχ- 
μιος παπᾶ πεδάορος ΟΠο. 589 ἢ. 

2171. καί μοι: “πα 850 ὈδΙτ]αροῦ 
ΤΩΙ πΙΟὐ’ --- Κηὔρ! Ὧῃ ἄθη (6- 
αἀϑηκοη θατο ΠΘἤσθη ππα Επτηδῃ- 
ὨΠΠΡΘΩ Β:πὶ ἀρουῆ 5815 8ἃη. -- 
δύρομαι οἴῃ ΒΥ ἀθὺ ὑγαρΊΒΟΠΘ ἢ 
ΞΡύδοηθ [ἂν ὀδύρομαι. 

212. βούλεται γὰρ στῆσαι τὸν 
χορόν, ὅπως τὸ στάσιμον ἄσῃ ὅ6}.0]. 
πέδοι βᾶσαι, ὕτὰ Ἰοιομύεν ἀπᾷ θ6- 
αἼΘΙΠΘΙ οἷπθ ἰἥπροιθ ᾿ιθὰθ 8ῃ- 
υιπόγθη, δὸ ψιγὰ Ἃ88 Ἠργαπμῃΐου- 
βύθισθη 465. ΟΠοΥβ ἴῃ α16 Ογομοβίγα, 
τηοὐύϊνιουὺ. 

218. διὰ τέλους, ὈὉ18 8η8. Εμαθ, 
ΒΕ]. αν. ΗΚ. 209 τῶν γὰρ ἐν βρο. 
τοῖς οὐκ ἔστιν οὐδὲν διὰ τέλους 

εὐδαιμονοῦν. ἴδεν 416 ΔυξΙδβαηρ' 
σὰ 10. ΄θ86 ἰϑῦ 1 ἀδαπγοῃ 61- 
Ἰοιομουῦ, ἀδίθ αἷ6 Οἶδα ἴῃ αθῃ 
γιθυίθη Βα! ΓἈ]11Ὁ (στπι 2). 

Ὡ]Ό. νῦν ἴῃ ΒΘοΖΙΘππηρ δῦ ἄ6 
ΤοΙσθηάθη Οδαθηϊσθη (“πθαΐθ ΤῊ]γ, 
τηοῦσθη α1γ᾽ἢ). --- ταὐτά, δάνευθια] 
(οἰ σοι. ] 10} Αοο. ἀ65. ἱπηθθα ΟὈ- 
76 Κύ8), νρὶ. 899 ἃ. ὅορῃ. Αἱ. 687 
ταὐτὰ τῇδέ μοι τάδε τιμᾶτε. [)ὰ8 
Ὁπρι οι βο]θιομῦ δὴ 8116 δῇ αἷθ 
ΘΊΘΙΟμΘ ὙΥοῖβθ Πθυδῃ. 

210. πρὸς ἄλλοτ᾽ ἄλλον: ἅδον 
αἴθ ιθ!]αηρ σὰ 19 . σὰ 762. --- Ζὰ 
ἄθα αθαφηρθη γρ]. Αὐ 81], ἔτρτη. 9, 
ἥ ἄλλοτε δ᾽ ἄλλος ἔχει τάδε' νῦν 
μὲν ἐς ἡμέας ἐτράπεϑ', αἵματόεν 
δ᾽ ἕλκος ἀναστένομεν, ἘΕΕΡΣ ΤΣ δὴ 
ἑτέρους ἐπαμείψεται. 



ὃ8 

ΧΟ. 

τοῦτο. ΠΙρομηϑεῦ. 

οὐκ ἀκούσαις ἐπεϑώυξας 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ͂ 

καὶ νῦν ἐλαφρῷ ποδὶ χραιπνόσυτον 
ϑᾶκον προλιποῦσ᾽ αἰϑέρα 9᾽ ἁγνόν, 

πόρον οἰωνῶν, ὀκριοέσσῃ 

280 

ϑονὶ τῇδε πελῶ" τοὺς σοὺς δὲ πόνους χ Ἰ 

χρήζω διὰ παντὸς ἀκοῦσαι. 

ΦΚΒΑΝΟΣ. 

ἥκω δολιχῆς τέρμα κελεύϑου 
διαμειψάμενος πρὸς σέ, Προμηϑεῦ. 28 

τὸν πτερυγωκῆ τόνδ᾽ οἰωνὸν 

γνώμῃ στομίων ἄτερ εὐθύνων" 

οἡΠ--88. Ὀ16 Απερϑβίθ 465 ὉΠΟΥ͂ 8 
Ῥερσ]ϑιΐοθ ἀἷ6 Βονθριηρθη (ΘΓ 
ΜαβοΒΙπουῖθ, ἀστοῖς 6] 066 ΟἸζθθΠΟΒ 
που οί τὺ τὶν. ΥΩ]. χὰ 114. 

911. Υ6]. 898, ϑορᾷ. Ρ 1]. 1178 
φίλα μοι, φίλα ταῦτα παρήγγειλας 
ξχκόντι τε πράσσειν, οι. 1]. 4, 18 
ὥτρυνε πάρος μεμαυῖαν ᾿4ϑήνην. --- 
ἐπεϑώυξας: πὰ 18. 

219. καί τ-Ξα “ππᾶ 8ο᾽ (ἀθτη θηὗὺ- 
ΒΡυθομθηα᾽). ; 

988, πόνους -- διὰ παντὸς 
ἀκοῦσαι πο} ἄθη ὙΘΥΒΡΥΘΟΠ θα 
γοη 212. θη ΥΆΠΒΟμ6 σιν ουβῦ 
τῦῦ αι ἴῃ ἀον ἤθαᾶθ ἀθ5 Ῥτοιμθ- 
ἴβοὰβ 828 Π αοηῦρο ρϑύμδηῃ. 80 
πσα ἀϊθ σοβρδηηῦθ Εἰγυσαυ πηρ ΘΥ- 
γορσὺ τ. ἐδβύρθμα)ῦθῃ. 

2984--396 “πϑῖῦθ ὅοθῃθ ἀβ68 
ουϑύοη Εροϊβοάδϊοη: ΟΚΘΘΠΟΒ, 
ἄργυ Νεαῖθυ ἄον ΟκΚθδμηϊάθῃ, 
Κοιιταῦ (νου γϑομὺβ) μουδπ, 
ααΐ οἰποῦι ΕἸ ἴσο Ίγοββθ (Ροραθβαβ, 
τετρασκελὴς οἰωνὸς 8906) τοϊομηᾶ 
(ἄογ ϑομοιιαθῦ ἀθηκὺ ψϑρθῃ (685 
Αὐδαταοϊβ οἰωνόν δῆ δἴπθη Οὐ θ ἔθη; 
Μοουροίξίονυ Πηᾶοῦ τᾶ ἀαΐ Αἰΐθη 
ἸΚαπϑύάθη τη] θυ δἔθουβ δαΐ ΗἸρΡο- 
Καιῶρθηῃ τοϊθοπαᾷ ἀδυρθβίθ!]). 16 
ΤΠ οα θυ ΒΟ πη6, σθ ]οὴθ0 ΒΙΘΥΖα 
αἸοπῦθ, τῶ ἀδ8 βορ. αἰώρημα, 
οἷπθ ταὶ ϑθῖ]θη ρσομαϊύθηθ Πἅηρο- 
ΒΟ η6, ἀπγορ ψ6] 06 ῬΘΥΒΟΠΘΗ 
ἴῃ ον Ἠδῆθ ἰουθοσοσύ, πἰηδαῖρο- 
ζοσθη ἀπα Βουαη θυρΘ 886) ΥΘΥΘῈ 
Κοπηΐθη. 206. ὅομοὶ, Ὀθηιθυκῦ: καὶ- 

ρὸν δίδωσι τῷ χορῷ καϑήκασϑαι 
τῆς μηχανῆς Ὡκεανὸς ἐλϑών" ὑπερ- 
βολῇ δὲ ἐχρήσατο, ὕπου γε Ὅμηρος 
οὖκ εἰσήγαγεν Ὠκεανὸν εἰς τὸν 
σύλλογον τῶν ϑεῶν (νρ]. 1]. 20, { 
οὔτε τις οὖν Ποταμῶν ἀπέην νόσφ᾽ 
Ἰχεανοῖο). 16 Απαρϑβιθθ 465 ΟΚκ8- 
Ὁ.Π08 ὈΘρ]θ θη αἰ ΒΟ Θσ ΠΡΘ (65 
ατι5 ἄθτη ΕἸ σοι σᾶσθη ἴῃ αἴθ ΟΥομθ- 
βίσῃηῳ πἰθαρθυβίθισ πάθη Ομοῖβ. -- 
Π16560 σπψοιῦθ οθπθ 468 οὐβύθη 
Ερϑιβοάϊοιῃ τϊὖὺ ἄθτὴ σπϑιῦθη 
Ερϑιβοαϊοη 11 οὐ ἄθῃ σοι ῦθῃ 
ΑΚύ, ἄἀθηὴ Απΐδηρ ἄον Ηδηᾶ- 
Τὰπρ, ΘΙ Ομ σὰν Καύαβίγορ 6 
ἔὰηνῦ, ΥΩ]. σὰ 807 ππὰ 486. 

284 ἴ. δολιχῆς Θἷ'α ΘΡΊΒΟΙΘΒ 
γον. ον ερ ᾿ἰϑὺ Ἰδηρ', ν781} 
ΟἸθῶποΒ. 85 (ον Τιοῖθ 465. ΝΙίθθυθβ 
Ἰκοτατηΐ, νρ]. 800 ἢ. --- διαμειψάμενος: 
Βορί. 884 διαμεῖψαι ὁδόν, 856 δι᾽ 
᾿Αχέροντ᾽ ἀμείβεται τὰν ναύστολον 
ϑεωρίδα. ἴῃ τέρμα δολιχῆς κελεύ- 
ϑου διαμειψάμενος 5Βὶπαὰ ἀϊθ οῦ- 
βύθὰηροῖ δολιχὴν κέλευϑον διαμει- 
ψάμενος καὶ πρὸς τὸ τέρμα ἀφικό- 
μενος νουθυπάθη, νρ]. ὅορμ. 0. Κ., 
1400 οἷον ἀρ᾽ ὃδοῦ τέλος Ἄργους 

ἀφωρμήϑημεν. ι ᾿ 
ῶ80. πτερυγωκὴ Μὶὺ ποδωκῆς 

σϑὈϊαρῦ, νρ]. ὠκύπτερος. 
281. γνώμῃ: διατὶ γαὐ]οΠ15 Δ ρ6- 

ἄδθ οαῦϑῷ ποὸὰ Ὀγαΐαβ, 864 τηθηΐθ 
δ. γαὐύϊουθ ρυδθαϊθαβ οβ86. βηρΊαΣ 
(ϑομῦθ). 1], 18, 419 Βαθθῃ ἀΐθ 
δὰ5. 6014 σοαγθοϊ οί Μάδομθη 68 
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ταῖς σαῖς δὲ τύχαις. ἴσϑι. συναλγῶ. 
τό τε γάρ με, δοκῶ. συγγενὲς οὕτως 
ἐσαναγκάζει. χωρίς τε γένους 290 

οὐκ ἔστιν ὅτῳ μείζονα μοῖραν 

νείμαιμ᾽ ἢ σοί. 

γνώσῃ δὲ τάδ᾽ ὡς ἔτυμ᾽, οὐδὲ μάτην 
χαριτογλωσσεῖν ἔνι μοι᾿ φέρε γὰρ 

σήμαιν᾽ ὅ τι χρή σοι συμπράσσειν᾽ 20 

οὐ γάρ ποτ᾽ ἐρεῖς ὡς ἸΦκεανοῦ 

φίλος ἐστὶ βεβαιότερός σοι. 

ΓΓΡῚ ἔα. τί χρῆμα; καὶ σὺ δὴ πόνων ἐμῶν 

ἥκεις ἐπόπτης; πῶς ἐτόλμησας. λιπὼν 

ἐπώνυμόν τὲ ῥεῦμα καὶ πετρηρεφῆ 800 

αὐτόκτιτ᾽ ἄντρα. τὴν σιδηρομήτορα 
ΕΣ "» “ 5 μ᾿ ,ὕ ’ 
ἐλθεῖν ἐς αἰαν; ἢ ϑεωρήσων τύχας 

ἩἨδρμϑβῦοβ νογβίδμα, ϑρυϑομθ ππὰ 
πᾶσα Κτοΐδ; Οα. 8, ὅ56 51πα αἀ]6 
ΟΜ ἀοΥ Ῥμἤδκθη τιτυσκόμεναι 
φρεσί, αὐταὶ ἴσασι νοήματα καὶ 
φρένας ἀνδρῶν. ὙΥ16 ἀ16586 6518} 
465 ϑύθιθυσηδηπθθ τ. ὐὐθαθυυ 6 Υ8 
τοὺ Ὀοαὔγίθη, 80 Ὀθαδσγῖ ἀ85 ΤΊΘΥ 
465 ΟΚθδηοβ ἀον ΖΦᾶρϑὶ πιο, τνγ61] 
68 γο 8618 ἄθιη αθάβδηϊκοη (γνώμῃ) 
βθίηθβ Πθιύθυβ πΘοΠἸΚο τ Πηὔ. 

289. τὸ συγγενὲς ἐσαναγκαάζει: 
γΩ]. 89. Νδοιῃ Ηθ8. ΤΠθορ. 138 18 
ΟΚρδμοΒ ϑομη 465 ὕπτᾶποϑ τ. δ᾽ 
αὔδ, αἀοὺ δ] οϑίθ ἀον ΤΊύαηθη, γρ]. 
Ζτι 14, 

290. ,γένους ΞΞΞ τῆς συγγενείας. 
291. ὅτῳ --- νείμαιμι: ΟἤπμΘ ἄν ψ16 

Ἀρ. 020 οὐκ ἔσϑ᾽ ὅπως λέξαιμι, 0Πο. 
112 οὐκ ἔστιν ὅστις πλὴν ἐμοῦ 
κεέραιτό νιν, 11. 22, 848 ὡς οὐκ 
ἔσϑ᾽ ὃς σῆς γε κύνας κεφαλῆς ἀπα- 
λάλκοι, Επτ. ΑἸΚ. 52 ἔστ᾽ οὖν ὅπως 
Ἄλκηστις εἰς γέρας μόλοι: Κυᾶρον 
1 8 δ4, 8, 8. -- μοῖραν νεΐίμαιμι 
16 ΓΝ ᾿ΤίδοΙ, 1238 ἁνὴρ ὅδ᾽, 
ὡς ἔοικεν, οὐ. νεμεῖν ἐμοὶ φϑίνοντι 
μοῖραν, οἴποτα 88 ἴῃτη ζΖι Κοιαπηθηᾶθ 
φαΐ] σουᾶθῃ Ἰαθθθη, (ἀϊθ ρθ- 
Ὀάμυθιαθ) Αομθαμρ' Θυυγ ΘΙ ΒΘ. γ ΕἸ. 
Ηθτοᾶ. 1ΠΠ 112 ἐν οὐδεμιῇ μοίρῃ 
μεγάλῃ ἦγον. 

294, χαριτογλωσσεῖν: δὰ 180, --- 
ἔνι “Ἰορσὺ τὰ Οματοκίου"᾽, υρ]. 224, 

296. Θκεανοῦ: ἀ16 ΝΘημπηρ αἀ68 
ΘΙΡΌΠΘη ΝἝΙηΘηΒ. δαὺ οὐὑνγαβ αϑιη- 
γ01168, νο]. ὅόορῃ. Ο. Καὶ. 626 κοὔποτ᾽ 
Οἰδίπουν ἐρεῖς ἀχρεῖον οἰκητῆρα 
δέξασϑαι. ΦυρΊοιοῃ μπαὺ αἴθ Απ- 
σὰῦθ ἀ05 Νδιίηθηῃβ ἀθῃὴ ἔπ Ιβθυθῃ 
ἄν 60 Κ, 416 ΖαΒομδποΥ ρου 16 ῬΘΥΒΟΙ 
465 Αὐῇέγοίθπαθη δα σα] θη. 

298. τί χρῆμα: νρ]. Αρσ. 1806, 
Ομο. 88ὅ τί δ᾽ ἐστὶ χρῆμα; τ. 
Απάγοτη. 890, ΞΌΡΡΙ. 92, ΗἸΡΡ. 906, 
Ηθτο. δ3ὅ, θι, 1678 ἔα, τί χρῆμα: 

990, προ ττ ἐμῶν. ἐπόπτης: 118. -- 

ἐτόλμησας λιπὼν ἐπώνυμον ῥεῦμα: 
ΥΒ]. ἀἃ8 Ζὰ 284 1 Δῃρ ΘΓ νἐθ 680]. 
801. αὐτόκτιτα: γρ]. αὐτοφυής, 

αὐτόχυτος, αὐτόρριζος, αὐτόξυλος 
ι. ἃ. --- ἄντρα: 188. -- σιδηρομή- 
τορα: ΥὙΡ]. 1]. 8, 41 Ἴἴδην μητέρα 
ϑηρῶν, ᾿Αϑὲγ ἀδτηδδ ἔν. 6 Ρ. 180 Ν. 
οἰνομήτορ᾽ ἄμπελον. ὙΥΘρΘῃ ἀἴθβθυ 
ΒΘΒΘΗΠΌΗΡ' γο Θἰκγύμιθη υρ[]. ϑ'ϑρί. 
817 ΣΙκύϑῃ σιδήρῳ, ϑυϊα, «Χάλυβοι" 
ἔϑνος Σκχυϑίας, ἔνϑεν ὃ σίδηρος 
τίκτεται. ΝὅΟΙ Ηοβὶοα (ΔἸ6χ. ϑΐγομπι. 
1 807) τ. Δγιβύοίθ!θβ (ΡΊ1η. ὙἹ ὅ7 
8 197) γᾶν (88 Εγζριθίβθη Ὀθὶ ἄθῃ 
ΘΚγύμοη οὐΐπαμαθη ψογάθη; νὙρ]. 
παηΐθη 714. 
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ἐμὰς ἀφῖξαι καὶ συνασχαλῶν κακοῖς; 
δέρκου ϑέαμα, τόνδε τὸν ΖΙιὸς φίλον. 

τὸν συγκαταστήσαντα τὴν τυραννίδα. 80ῦ 

οἵαις ὑπ’ αὐτοῦ πημοναῖσι κάμπτομαι. 

δ 
ϑέλω τὰ λῷστα, καίπερ 
ὁρῶ. Προμηϑεῦ. καὶ παραινέσαι γέ σοι 

ὄντι ποικίλῳ. 

γίγνωσκε σαυτὸν καὶ μεϑάρμοσαι τρόπους 

νέους νέος γὰρ καὶ τύραννος ἐν ϑεοῖο. 810 

εἰ δ᾽ ὧδε τραχεῖς καὶ τεϑηγμένους λόγους 
ΓΟΡΓΕΤΕ ΣῊ όϑο 57 Ἃ δὰ 3 ’ ῥίψεις, τάχ᾽ ἄν σου καὶ μακρὰν ἀνωτέρω 

ϑακῶν κλύοι Ζεύς. ὥστε σοι τὸν νῦν χόλον 

παρόντα μόχϑων παιδιὰν εἶναι δοκεῖν. 

808. συνασχαλῶν: χὰ 106]. 
804. δέρκου ἴῃ Βοχίθηθηρ δαΐ 

ϑεωρήσων, γ5]. χὰ 119. -- ϑέαμα 
τη ϑίηπθ γοῃ ϑέαμα δυσϑέατον 
ὄμμασι (09). --- τόνδε (167) νοη 
ἄθτα ὥρυθομοηᾶθηῃ ψ|θὸ 485 ϑπῆρ 
Ὀ6Ὶ ἄρῃ ΤΡΔΡΊΚοσα γον Κουατιθ μα 8 
ὅδε ὃ ἀνήρ Ξ-- ἐγώ. 

806. κάμπτομαι πϑοἢ τόνδε τὸν 
Διὸς φίλον ἄθχη δίημθ ̓ ΘμἐΒρυθομθηα 
Μγ1Θ Οἁ. 2, 40 οὐχ ἑκὰς οὗτος ἀνὴρ 
ὃς λαὸν ἤγειρα, ΠΕ 0 198 γνώ- 
σεαι “τρείδην ᾿Ἰγαμέμνονα, τὸν 
περὶ πάντων Ζεὺς. ἐνέηπε πόνοισι 

διαμπερές, εἰς ὅ κ᾿ ἀυτμὴ ἐν ,»στή- 
ὕεσσι μένῃ καί μοι φίλα γούνατ᾽ 
ὀρώρῃ, ϑορῃ. Ὁ. Κ. 1829 τῷδ᾽ ἀν- 
δρὶ τοὐμοῦ πρὸς κασιγνήτου τί- 
σιν, Θθα, 284 ἀλλ᾽ ὥσπερ ἔλαβες 
τὸν ἱκέτην ἐχέγγνον, ὀύου μὲ κάκ- 
φύλασσε, ΟΤΎΔ6Π. 1080 ὁρᾶτε τὸν 
δύστηνον ὡς οἰκτρῶς ἔ χω, Ποπποβίμ. 
6.79 οὐδαμοῦ Ζ]ημοσϑένη γέγρα- 
φεν οὐδ᾽ αἰτίαν οὐδεμίαν κατ᾽ ἐμοῦ. 

807. γον ἀϊθ ραν ποϑιϊβομο Πθᾶθ 
468. ΟἸκθᾶποϑ. Ὀθπιθυϊεῦ ἀθν ὅ080].: 
σκόπησον τὰ τῶν ῥητόρων. καλὰ 
παρὰ πρώτοις εὑρεϑέντα τοῖς τρα- 
γικοῖς. ἴὰ αἸ6Β56. ὅοθπθ ψιλὰ ἀατο ἢ 
Τγθαπ ] 1000 ΜΔΒπαηρει πᾷ ΥΥ αι- 
ΠΡΟ Θἷηθ ΕΠηγ Καηρ φαΐ ἄθα 
πη α65 Ῥγυοιηθύμθαβ γθυβαοῃῦ; ἀο0 ἢ 
81η4 ἀ16 γΥαυπαηρθη ἄθιη ΟΠδνα- 
ἴον ἄθ8 Ῥυοιημθίμοιιβ σθυθηΐϊθον ἄθυ- 
αὐὖ, ΓΒ. 516 Β6ΙΏΘ ἢ τού παν βοϊ- 
σθ Κὔμπμηρῃ, --- ὁρῶ, Προμηϑεῦ: 
γρῖ. 144, 

808. ποικίλῳ" συνετῷ ὅ86}0]., νρ]. 
Προμηϑέα ποικίλον, αἰολόμητιν 
Η68. ΤΠ θορ. 510, ποικιλόβουλον θΡά. 
91. Προμηϑεὺς ἀγκυλομήτης θα. 
ὅ46, πάντων πέρι μήδεα εἰδώς Θά. 
ὅ89, πολύιδρις ΘὈα. 610. --- Ζὰ καί- 
περ ὄντι ποικίλῳ γΒ]- ΠΡΗῚν ὅτ] 
μητρὶ δ᾽ ἐγὼ παράφημι καὶ αὐτῇ 
περ νοεούσῃ πατρὶ φίλῳ ἐπίηρα 
φέρειν ΖΙιί, 

809. γνῶϑι σαυτὸν ὡς ὃ ποιητὴς 
φράζεο, Τυδείδη, καὶ χάξεο᾽ (1]. 
ὅ, 440) Ὦ6ΒΟΙ. 

810. μεϑάρμοσαι: Εαν. ΑἸ, 1167 
νῦν γὰρ μεϑηρμόσμεσϑα βελτίω 
βίον τοῦ πρόσϑεν. - νέους: Ῥτο- 
Ἰορύϊβοι --ν ὥστε νέους εἶναι. ὙΡρΊ. 
Εὰν. Τρ, Δ. 848 μεταβαλὼν ἄλλους 
τρύπους. 

811. τεϑηγμένους: δὰ ἀθΠὶ ΒΘ 
ὙΕ]. ϑϑρύ. 11 τεϑηγμένον τοί μ᾽ 
οὐ». ἀπαμβλυνεῖς λόγῳ, ϑορᾷ. Αἱ. 
84 γλῶσσά σου τεϑηγμένη. 

812. ῥέψεις (ΒΟ ]θυάογη᾽ ΤΣ. 
982, παν. ΑἸΚ. 079 νεανίας λόγους 
ῥίπτων ἐς ἡμᾶς. 

8181. τὸν νῦν παρόντα χόλον 
μόχϑων, ἄθγ Ἰοὑχῖρο ΟἿ0}1] τρῖῦ 
βοίπρη Θαδίθῃ ἔν ἀ1οῃ. Ζπὰ αἴθδθια 
οἰ θη τα] 10} ΘῈ ΟΘὈγθθο Ὧ68 ὅθι. 
νυ]. ἀλατείαις πόνων 900, λευκῆς 
χιόνος “πτέρυγι ϑοΡΒ. Απΐ, 114, μέ- 
λαινα ἄστρων εὐφρόνη ΕἸ]. 19. Ζαχα 
αϑαδηκθοη νρ]. Τουθαῦ. Ευμ. ΤῈ 8, 9 
Ταάπσι Ἰοουμηατιιθ αἀἰοθὺ {1880 Πάτα 
αἰΐζουαιη, ρῥταθαῦ Ἀυΐαθ τ80168 αὐδθ 
ἀδριῦ. 

τϑῷβ! 
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ἀλλ᾽. ὦ ταλαίπωρ᾽. ἃς ἔχεις ὀργὰς ἄφες, 810 
ξήτει δὲ τῶνδε πημάτων ἀπαλλαγάς. 
ἀρχαϊῖ᾽ ἴσως σοι φαίνομαι λέγειν τάδε᾽ 

τοιαῦτα μέντοι τῆς ἄγαν ὑψηγόρου 

γλώσσης, Προμηϑεῦ, τἀπίχειρα γίγνεται. 

σὺ δ᾽ οὐδέπω ταπεινὸς οὐδ᾽ εἴκεις κακοῖς. 890 
3. ν..38 

πρὸς τοῖς παροῦσι ὃ ἄλλα προσλαβεῖν ϑέλειο. 

οὔκουν ἔμοιγε χρώμενος διδασκάλῳ 

πρὸς κέντρα κῶλον ἐχτενεῖς, 
μὴ - [κι 

ὁρῶν ὅτι 

τραχὺς μόναρχος οὐδ᾽ ὑπεύϑυνος κρατεῖ. 

καὶ νῦν ἐγὼ μὲν εἶμι καὶ πειράσομαι, 82 
ἐὰν δύνωμαι τῶνδέ σ᾽ ἐκλῦσαι πόνων" 
σὺ δ᾽ ἡσύχαξε μηδ᾽ ἄγαν λαβροστόμει. 
μ᾿ 

811.1. ἀρχαῖα: νρ]. Αὐἱδὺ. ὟΥο. 
984 ἀρχαῖα γε καὶ Ζιπολιώδη καὶ 
τεττίγων ἀνάμεστα, ΟἸο. οτ. ῬὮΠΙΡΡ. 
110, 2ὅ προρ]θριτησβ ἰδῶ οὖ Ὠ1Π118 
απύϊαθπδ, οὖ βία!δα ἀποίτηπϑ. --- τάδε 
Ῥοζιθηῦ 5100} δι ἄθὴ [Ο]ρΘ πάθη 
ΒΡυυοἢ ἃ. μέντοι σἰοθῦ ἀθηῃ Ξ΄πη: 
θα δῦ ν]6]] 6] ο᾽ὖ Γο]σθπ 6 ΤΠ ΘΏτ 8 
ἐῶν αἰύνθίθυιβο, σῶν Ὀ]ΘΙ δῦ 516 
δον ἀοοΠ“. 

819. τἀπίχειρα: ΘΙ ΘΒ Π0} “Ἡαδπαᾶ- 
δ61α᾽ (τὰ ὑπὲρ τὸν μισϑὸν διδό- 
μενα τοῖς χειροτέχναις ἨΘ5Υ0}.), 
ἀδηῃ ΠΝ (ΡΙ αὐ. Πρ. Ρ. 608 Ὁ 
τὰ μέγιστα ἐπίχειρα ἀρετῆς καὶ 
προκείμενα ἄϑλα), ὙΡΊ. ΞΌΡΕ. ΔΑηΐ. 
820 οὔτε ξιφέων ἐπίχειρα λαχοῦσα. 
Ζᾳ ἄδθα Οοδαθηϊκοη Ὀδπηθυκὺ ἀθΥὺ 
Ξ0ΒΟ]. γνωμικῶς δέ φησι, Υγ5]. 829, 
Ριπᾶ, ΟἹ. 1 86 ἀκέρδεια λέλογχεν 
ϑαμινὰ κακαγόρους, Τὰν. ΒΆΚΟΒ. 
886 ἀχαλίνων στομάτων ἀνόμου τ᾽ 
ἀφροσύνας τὸ τέλος δυστυχία, ἔν ΓΡα. 
ὅ εἶ μὴ͵ καϑέξεις γλῶσσαν, ἔσται 
σοι παπᾶ. 

820. ταπεινὸς εἶ: χὰ 42. -- εἴ- 
κεις κακοῖς: ΥΒ]. 179, ΒΟΡΆ. Δπί, 
41 δηλοῖ. τὸ γέννημ᾽ ὠμὸν ἐξ ὠμοῦ 
πατρὸς τῆς παιδός" εἴκειν δ᾽ οὐκ 
ἐπίσταται κακοῖς. 

821. δέ Καηπ ἃη νἱουύθυ [6116 
βύθῃθῃη, ὑγθὴ (16 γουδηβρθῃθπάθη 
ὙΥ ἀντίοι ὄϊπθη ΒΘΡΥ ὈΠΠὰθα οὐθΥ 
10 οηρβύθυῃ Ζυαθατηταθπθδην, βύθ 6 

οὐκ οἶσθ᾽. ἀκριβῶς ὧν περισσόφρων, ὅτι 

(τὶθ Ποῦ τι. 881 Νογηθη τηϊὺ Ῥτὃ- 
Ῥοβιθίου πὰ Αὐὐ1κ6}). Ζαμπι ([6- 
ἀδη κοι ΥΒ]. Ῥαγβ. ὅ81 μὴ καί τι 
πρὸς κακοῖσι προσϑῆται καπόν, 
Ξορῃ. ῬΒ]]. 1206 μῶν τί μοι νέα 
πάρεστε πρὸς κακοῖσι πέμποντες 
κακά. Ο. 1. 667 εἶ κακοῖς κακὰ 
προσάψει τοῖς πάλαι τὰ πρόσφατα. 

λον: πρὸς κέντρα κῶλον ἐκτενεῖς 

ἰϑὺ Ὀταηβϑύσαηρ 465 βΒρυϊοη τ νυ ΠΟ Π ΘῈ. 
πρὸς κέντρα λακτίζειν, σιᾶθΥ ἄθῃ 
ΘΊΔΟΠ6] ΙΘοκθη (πιο σὰ νυ γΘ 561} 
τηϊῦ Ἰθοθη ἸδιηΌ616, γ10 65 Ρ] αὔθ σο- 
ὕπμδη ποῦ ἴῃ .,1θοϊεὺ ἀθη ϑύϑομϑὶ ἀη- 
γΘΥΒΟΒ] 6“) (κέντρον, βὑϊταα]α8, 6 Υ 
ΤυθΙ βίδο61 τ Ζαρν 611), νΒ]. Ἀρ. 
1024 πρὸς κέντρα μὴ λάκτιζξε, μὴ 
πταΐσας “μογῇς, Ριμα. ῬΥΊΠ. 1Π6 175 
ποτὶ κέντρον δέ τοι λακτιζέμεν 
τελέϑει ὀλισϑηρὸς οἶμος, Εν. ΒΆΚΟΙ.. 
19ὅ ϑύοιμ᾽ ἂν αὐτῷ μᾶλλον ἢ 
ϑυμούμενος πρὸς κέντρα λακτίξοιμι 
θνητὸς ὧν ϑεῷ, ἴν, 1604 πρὸς μέν- 
τρα μὴ ΡΠ τοῖς πρατοῦσί σου. 

894. 8]. 86, 160, 186. 
ϑ2ῦ. πειράσομαι ἐὰν δύνωμαι: 

Υ9]. 1]. 18, 00ὅ πειρήσεται, αἴκε 
ϑέῃσιν, ΡΙαῦ. 668. 038 ἢ πειρώ- 
μενος, ἂν ἄρα δύνωμαι δηλοῦν. 

ΘΠ. λαβροστόμει: γρ]. ὅορῃ. ΑἹ. 
1141 τὸ σὸν λάβρον στόμα, οι. 
Π, 28, 4714 λαβρεύεαι. 

828. ὕγον 416 Βάπῆρσο ΘΥΠἑΖΟΒΙ8 
γοη ἢ οὐ γνρὶ]. Κυιᾶρον 11 8 18,0, 
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γλώσσῃ ματαίᾳ ξημία προστρίβεται; 

ὙΠ. λῶ σ᾽ ὁθούνεκ᾽ ἐχτὸς αἰτίας κυρεῖς μ θέις. 8380 

τούτων μετασχεῖν καὶ τετολμηκὼς ἐμοί. 

χαὶ νῦν ἔασον μηδέ σοι μελησάτω. 

πάντως γὰρ οὐ πείδεις νιν᾿ οὐ γὰρ εὐπιϑής. 

πάπταινε δ᾽ αὐτὸς μή τι πημανϑῆῇς ὁδῷ. 

“0 Κ. 
Σ, ᾿ΑΣΤΕ ΄ Χ , - “, 

πολλῷ γ᾽ ἀμείνων τοὺς πέλας φρενοῦν ἔφυς 988 

ἢ σαυτόν" ἔργῳ κοὐ λόγῳ τεκμαίρομαι. 

ὁρμώμενον δὲ μηδαμῶς ἀντισπάσῃς. 
αὐχῶ γὰρ αὐχῶ τήνδε δωρειὰν ἐμοὶ 

δώσειν 4{΄. ὥστε τῶνδέ σ᾽ ἐχλῦσαι πόνων 

ΠΡ. τὰ μέν σ᾽ ἐπαινῶ κοὐδαμῇ λήξω ποτέ; 
προϑυμίας γὰρ οὐδὲν ἐλλείπεις. 

8940 

ἀτὰρ 
᾿Ὶ Τέ [2 . 2 Χ 3 - μηδὲν πόνει" μάτην γὰρ οὐδὲν ὠφελῶν 

ἐμοὶ πονήσεις. εἴ τι καὶ πονεῖν ϑέλοις. 

ἀλλ᾽ ἡσύχαξε σαυτὸν ἐχποδὼν ἔχων᾽ 

2. - ἀκριβῶς" ἄκρως Ηδδγομ. Ζὰα 
ἄθτα οματγα κύθυ ΒΕ ΒΟ ΘῈ ῬΙΘΟΙΆΒΙΉΙ8 
ΥΡῚ. 944, Ῥαιβ. 194 τοὺς ὑπερπόλ- 
λους ἄγαν, ΠΡ 599 οἰόϑεν οἷος, 
97 αἰνόϑεν αἰνῶς. --- περισσόφρων: 
ζὰ 808. 

829. προστρίβεται: Ε΄η60 αΘΥῸΘ 
ΒοΖΘΙ Ομ παπρ᾽, γρ]. Αὐϊβίορῃ. Ἕαα. ὄὅ 
πληγὰς ἀεὶ προστρίβεται τοῖς οἶκέ- 
ταις. 
580 ξηλῶ σε: ἀπι Ὀϊ5ῦ ὈΘΠπΘΙ 6 η8- 

μοῦ, ἀὰ ἀατίδῦ [το 5βο]η". -- 
καὶ (,δοἢ πγ΄) τετολμηκώς: τρῖὶ. 
ζὰ καί 197, Ζ2ὰ τετολμηκώς 3881. 
Ῥγοτηθύμπθαβ βασὺ: Μὴ Κὔπηϊζο ου- 
γγατίθι, ἀαΐβ βΒόοῆοη ἀδσ ὈΪοίβ 66- 
ἀδηκθ, τὴγ ἀοῖπο ΤΙ] ΠΠη6. χὰ 
Ζοῖρϑθῃ, αἴ ἴῃ ὕπησπδᾶθ σθρυδοιηῦ 
Βδῦ6. ---- ἔασον: ἴῃ ἀοΥ Βραρθαΐαηρ 
ἔβθίη ἰαββθη᾿ δ ΒορΡἢ. Ο. Κι 598 
ὅταν μάϑης μου, νουϑέτει, τὰ νῦν 
δ᾽ ἔα α. ἴῃ ἀογΥ Πδάθηβαχὺ ἔα τοῦτο. 

888 ἔ, πάντως --- οὖ: νρ]. 10ὅ8, 
Επν, Ηΐρρ. 1002 πάντως οὐ πίϑοιμ᾽ 
ἄν, Ηοχα. 1]. 8, 460. --- Ζυτη 66- 
ἄδηκθη νρ]. Ὑ ὁδῷ: νρὶ. 89 
(ὁδός ἐΘδηρ᾽ ). Ζα ἄρῃ αίϊν υρ]. 
λόγῳ 190. --- Π16 ΑἸ] ογδύϊοη 465 

πὶ απἰουβυχὑχὺ ἀθη Νομάσγαοκ ἀοΥ 
Βραθ. 

880. ὕμνον ἀδ8 ᾿Αβυπάθίοῃ ΥΕῚ. 
Κυᾶρθυ 1 8 ὅ9, 1, 1. --- ἔργῳ κοῦ 
λόγῳ: ΥΕ]. 1080. 

881. δρμώμενον, μὲ, Υγϑρῖ]. 116, 
888. ΥΩ]. σὰ 206. ὕθϑ᾽ αὐχῶ 

ἼΘΙ. ΒΟΒΤη ΘΙ 0816 ταϊτ’ χὰ 688, ΥΕΙ. 
Επν. Μοα. ὅδ2 γλώσσῃ γὰρ αὐχῶν 
τἄδικ᾽ εὖ περιστελεῖν. 

889. Υ6]. 826. 
840. τὰ μέν: αἀ΄ἴ6 Πράθ ψῖνα 

δπᾶθυβ θυμοῦ ἃ. βύδυυ ΘΙΏΘ8 τὰ 
δέ (άθτηίθι]ε’ ἴο!σὺ ἀτάρ. 

842. μάτην οὐδὲν ὠφελῶν: ΥΒ]. 
ΟΠμο. 881 καϑεύδουσιν μάτην ἄ- 
ἄραντα βάξω. --ὀ ὠφελεῖν Βπαοὺ 
810} πἱομὖ Ὀ]οΙΒ Ὀ6ὶ ἄθῃ ἀὐδιηδ ϊβ μα 
Πιομίθση (νοὶ. Κυᾶρον 11 8 460, 8, 2) 
Βϑυῆσ τοῦ ἄθια αῦϊν γϑυθαπάθῃ, 
ΒΟΠάΘΥῚ ΘΌΘὮ ἴῃ ἀοΥ Ργοβῶ, 80 Ηθγοᾶ. 
ΙΧ 108 προσωφελέειν ἐθέλοντες τοῖς 
Ἕλλησι. 

848. καὶ --- ϑέλοις ἀνοκὺ οἴπθη 
Ἰοίβθῃ Ζυθὶοὶ δὰ8, σϑομθη Ῥ͵ΤῸ- 
ταθίμθαβ χη ρϑνίββοῦ Οθπρσ- 
βομδὐσαηρ 465 ΟἸκθᾶποΒ Ὠϊηζιβούσί. 

844. σαυτὸν ἐκποδὼν ἔχων: “ππᾶ 
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ἐγὼ γὰρ οὐκ εἰ δυστυχῶ. τοῦδ᾽ εἵνεκα 

08 

840 

ϑέλοιμ᾽ ἂν ὡς πλείστοισι πημονὰς τυχεῖν. 
οὐ δῆτ᾽, ἐπεί μὲ χαΐ κασιγνήτου τύχαι 

, 2.» « Χ ίῳ ’ ΄ 

τείρουσ᾽΄ Ἄτλαντος. ὃς πρὸς ἑσπερους τόπους 

ἕστηκε κίον᾽ οὐρανοῦ τε καὶ χϑονὸς 

πα]ΐθ αἴοα ἄάγοι ἴδηι, [ΓΒ α16 ΗΠ απα 
885 ἄθτη ΒΡ1616᾽, ν6]. Χϑη. Κυγ. 6,1, 
81 οἵ δὲ φίλοι προσιόντες συμ ου- 
λεύουσιν ἐκποδὼν ἔχειν ἐμαυτόν. 

840. εἵνεκα: Ἃ16 ΘΡΙβομῃ6. ΒΌΓΠΙ 
Τὰν ἕνεκα, θ]οπθ ἀ16 ΤΎΔΡΊΚΘΥ ἄθτῃ 
Μροίτυση ζα] 606 σοογποιῦ ΠϑΌΘΗ, 
6 ξεῖνος [Ὁ ξένος, κεινός [ὕν 
κενός, κεῖνος [ὔν ἐκεῖνος, εἵλίσσειν 
((8ὅ, 1088) ἐδν ἑλέσσειν, μοῦνος [τ 
μόνος. 

8406. πλείστοισι πημονὰς τυχεῖν: 
Ῥα18. 1060 ἀνϑρώπεια δ΄ ἄν τοι 
πήματ᾽ ἂν τύχοι βροτοῖς. -- Π6γ 
3680}. Ὀθιαθγκῦ: Προμηϑικῶς᾽ οὐ 

᾿γὰρ κατὰ τὸν ἀνϑρώπινον λογισμὸν 
πολλοὺς αὑτῷ συνατυχεῖν βούλεται 
ὃ Προμηϑεύς (υ51. 488 Ξρυιοῃνουῦ: 
ΒΟΪΆΤΠΘη ΤηΪΒΘΥῚ8. ΒΟΟΙΟΒ ΠΒΌΠΪΒ56 
ΤΑΒ]ΟΥτ). ἈΙΘΒΟοΥ αθάδηκ ἀϊθαῦ 
ἀρυσθηβ θη )Ιομέου 4185 ΜΙΝ], 
τὰ οὐναϑ, ψὰβ πίοι δἰσθη ]οῃ 
ΖῈΙ ϑϑομθ σομονῦ, ΠΘΥΘΙ ΖΕ ὈΥΠΠΡΘΗ. 
Ὅρππ αἷθ ΒΥ μπὰπρ 465 Αὐ]ὰ5 1ϑὺ 
Θ᾽ ομ α115 πὰρ ἴθουϊθίθαπο, Ζὰν 
ΟΠ] ἀοιτηρ 465 ΤΎΡΒΟμ, ἀαγοι 
ὙΘΙΟΠΘ 5100} ἀοὺ Πιομύου ΟθΙθρθη- 
πιοῖῦ ψϑυβομδῆν, σομὰ ἄθπὶ ζουβισθη- 
ἄρῃ ΑὙΒΌΣΠΘΗ 468 Αὐπᾶ (301-- 69) 
Ζὰ τϑάρῃ. 

841. οὐ δῆτ᾽, ἐπεί: γΒ]. 500}. 
ὍΣ κ. 481 εἴποις ἂν ὡς ϑέλοντι 
τοῦτ᾽ ἐμοὶ τότε πόλις τὸ “δῶρον εἰ- 
κότως κατήνεσεν. οὐ δῆτ᾽, ἐπεί τοι 
τὴν μὲν αὐτίχ᾽ ἡμέραν. - οὐδεὶς 
ἔρωτος τοῦδ ἐφαίνετ᾽ ὠφελῶν, 
Εν. Ηθτακ]. ὅ05 αὐτοὶ δὲ προστι- 
ϑέντες ἄλλοισιν πόνους παρόν σφε 
σῶσαι φευξόμεσϑα μὴ ϑανεῖν; οὐ 
δῆτ᾽, ἐπεί τοι καὶ γέλωτος ἄξια 
μτξ., ΑἸ]ς, δδδ. -- ογ΄ Οθάδηϊο, 
ἀαγο ἢ Ὑγθ] θη α16 ξο]σθηθ ΘΟΒΙ14 6. 
την τηοὐϊνίουὺ πιταᾶ, ἰδῦ: ἼΟἢ. ψΨ11] 
πἴομὲ ΠΟΟῚ ἀπάθσγα ταῖδ τηῖν ἴηβ Πη- 
σ᾽ οϊς χίθμρθη; 885 ὈΠρΊΟΚ τπθὶποβ 
Βτυάοτβ Αὐ]ὰ8 ἃ. ἄθ8 ΤΎΡΒΟΩ ἰϑὺ 
Τὰν τοῖο ΒΟΠΟΣ ΒΟΒΙΏΘΥΖΙΟἢ σο- 

-- Νδοῖ Ηρβ. Τμθορ. ὅ09 ἢ, 

1δὺ Αὐ]ὰβ ψῖθ Ῥυοιηθίπθαβ ὅπη ἀ685 
Ιϑρεῦοβ τι. ἀθὺ ΚΊγιμθμηθ. --- Ζὰ ἀθῃὰ 
ΒοΙρσθηάθη ΕΒ]. Θρά. 617 Ἄτλας δ᾽ 
οὐρανὸν εὐρὺν ἔχει. κρατερῆς ὑπ᾿ 
ἀνάγκης, πείρασιν ἐν γαίης, πρό- 
παρ Ἑσπερίδων. λιγυφώνων ἑστηώς, 
κεφαλῇ τε καὶ ἀκαμάτοισι χέρεσσιν" 
ταύτην γάρ οἵ μοῖραν ἐδάσσατο 
μητίετα Ζεύς. 

848. πρὸς ἑσπέρους τόπους: ὍΔΟΝ 
ἈΑΡδμα δ], θθρθη ΑὈθπα᾽. γΕΙ. 
ἔν. 404 ἀἴγινα δ᾽ αὕτη πρὸς νότου 
κεῖται πνοάς, θα. 18, 240 ἠμὲν 
ὅσοι ναίουσι πρὸς ἠῶ τ᾽ ἠέλιόν τε 
ἠδ᾽ ὅσσοι μετόπισϑε ποτὶ ξόφον 
ἠερόεντα. 

849, ὙὙῚ6 Ὁ61 ΡΙὶπά, Ργίμ. 1 88 
θυ Αἰμα 15 κίων οὐρανία Ὁδ6- 
φριομπθῦ πῖτα, 850 Ποιίβὺ 68. σοῖα 
Αὐϊᾶ8. Ὀεὶ Ηδῖοά, 1Υ̓͂ 184 ἔστι δὲ 
στεινὸν καὶ κυκλοτερὲς πάντῃ, ὑψη- 
λὸν δὲ οὕτω δή τι λέγεται ὡς τὰς 

κορυφὰς αὐτοῦ οὐκ οἷά τε εἶναι 
ἰδέσϑαι ενον τοῦτον κίονα τοῦ 
οὐρανοῦ λέγουσι οἵ ἐπιχώριοι εἶναι. 
ΠῈΣ Ποῖ ἴῃ α16 Υοϊκοα πΙπρῖη- 
ταρθηθ Βρουρ δθυβοθῖθη (ον ΡΠδη- 
ἴαϑ16 815 θἷῃθ ϑϑια!θ, ψϑῖομθ ἀ88 
Ηππτηθ] σου! θα ἰγᾶρὺ (νρ]. ψογρ. 
Αβθη. ΕΥ̓ 2417). Ῥίθβο “Τυΐρον᾽ 
(ἄτλας) σατάθ ἴπ ἄθυ ϑαρθ Ζὰι βἰπθ 1 
Γιθϑπθη, ἄθιη σὰν ὐγωϊθ ἀ16 Τιαϑὺ 
465 Ηϊπίτη618 ἀπῇ ἄθῃ ΝΟκοα σ6- 
Ἰοσὺ ἰδϑὺ (Η68. ἃ. ἃ. σοτϑτβ ἃ. 50.). 
Ὁπαροκοησὺ πϑγάθη ραν! ρα Ὗγε- 
860 τηϊῦ ΒοΙΡΚΌΡΡοα τυϑυρ]] θη. 
50 Πιοιίδῦ 6ὃ8 Οα. Χ 118 σγοῃ (ΟΥ 
Καπιρη ΑΟΥ Π ΑΒΕ ΥΒΌΠΘΗ: τὴν δὲ 
γυναῖκα εὗρον ὅσην τ᾽ ὄρεος πο- 
ρυφήν, α. ῬοΙγρΘμα ,“Βιοιομῦ ὭΔΟΙ 
θα. ΤΥν 191 δίῳ ὑλήεντι ὑψηλῶν 
ὀρέων. --- Βεὶ ἨοπηοΥ ἡθάοο. θα. 
ἅ": ὅ8 ἔχει (τλας) δέ τε κίονας 
αὐτὸς μαπράς, αὲἡ γαῖάν τε καὶ 
οὐρανὸν ἀμφὶς ἔχουσιν Ἰίοσὺ ΠΟΘΙ 
416 ὐβρυῃρομο Ὑουβύθ! ! ὰηρ' 0 
ἄθῃ ἰτασοπάθη ϑα!θη. φυρταμπᾶθ 
ἀπα ἀοΥ Ῥουβύμ! 986 ΔΕ]αΒ 1δὺ πΟΟΙ 
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ὥμοις ἐρείδων, ἄχϑος οὐκ εὐάγκαλον. 

ΑἸΙἸΣΧΥΛΟΥ͂ 

τὸν γηγενῆ τὲ Κιλικίων οἰκήτορα 
2 2 ᾿Ὶ 4 , , ἄντρων ἰδὼν ὥκτειρα. δάιον τέρας 

ἑχατογκάρανον πρὸς βίαν 

Τυφῶνα ϑοῦρον, πᾶσι δ᾽ 

ἰοῦ σϑμς 8ῃ 416 5'.6116 ἀοὺ ὅ'ϑα- 
16π σοίγθύθῃ. ἀὐϊα8 παὺ βϑὶ δῦ α16 
Βομθα ϑϑ]θη, σγθ]οη6 Η]μΠηΠ16] ἃ. 
ΕὈ 0: μοἰἀδυβοῖἐβ μα]ίθη, ἃ. ἢ. οὺ 180 
ΒΘΙΡου αἰθ ϑἅπ]|6, σθ]οη6 ἨϊτΏΠ16] 
τ. Εγᾶθ δαβοίπδηδουμα . Αβοῦγ]ο5 
παὺ 510} δὴ ἨΟΠΊΘΥ ΔΗΡΘΒΟΠ]ΟΒ86Π: 
οΥ Κοπηΐθ ἴῃ ΗΟ Κβιοὺ δαΐ α16 8}]- 
ΒΘ ΘΙ η Ὀοκαπηΐθ Ἠομαθυἴβ0}}8 506118 
Κατ κίονα οὐρανοῦ τε καὶ χϑονός 
βᾶρθ:, ἱπᾶθυῃ Θ᾽ 8ῃ ἄἀθῃ Ζθοκ ΔοΥ 
ϑθα]6 γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἀμφὶς 
ἔχειν ἀδομίθ, νγὰβ Ζιτη Θἴπθη 1161] 
πῖομρ ἀπτ δί θαυ ἀῦγοἢ 416 ϑθα]6, 
Βοπάθτ ἀπτοῃ ἀθη δῇ α16 Εγαθ 
σοβύθιησηΐθη Εαίβ 465 Αἰ]ὰ5 οὐ] 
αῖχα. 

591 τὸν γηγενῆ: Η85. ΤΆροσ. 
820 αὐτὰρ ἐπεὶ Τιτῆνας ἀπ᾽ οὐρα- 
νοῦ ἐξέλασε Ζεύς, ὁπλότατον τέπε 
παῖδα Τυφωέα .«Ἰ αἴα πὲ ἑλώρη, --- 
ἐκ δέ οἵ ὦμων ἦν ἑκατὸν κεφαλαὶ 
ὄφιος, δεινοῖο δράκοντος. ΤΎΡΠΒΟΘαΒ 
1ϑῦ δἷπθ Ῥϑυβομιπίταύϊου 8116 1 πηϑύθ 
πα σαδαῦθσθη δ πηηρῖ8. τὲ ΤΠΠΘΙῊ 
ἄον Ἐτᾶθ, πΘ]οΠη6 ΒγαΌΘ θη ἃ. να]- 
Καηῖβοηθ Αὐβουομθ ὈΘΊγΚθη. ΒΘ] 
αἴθβου βο] ἀθγαηρ 465 ΤΎΡΟΣ (οα. 
ΤΎΡΠΟ5) πῦνῦ τηδη τ Θ ἢ γ θη ΏὨ]Ο"- 
ἴδϑυ 815 ἄθῃ Ῥεοιηθίμοιβ. 16 50}1])- 
ἀρυηρ 56] δῦ ἰϑῦ (σὺ Ὀεὶ ῬΙΠάδΥ 
ΡΥΠΙ. 1 1 Βθὴγ ἅΒη]1ΟΩ: ὃς τ᾽ ἐν 
αἰνᾷ Ταρτάρῳ κεῖται, ϑεῶν σολέ- 
μιος Τυφὼς ἑχατοντακάρανος" τόν 
ποτὲ Κιλέκιον ϑορέψεν πολυώνυμον 
ἄντρον" νῦν γὲ μὰν ταί ὃ ὑπὲρ 
Κύμας ἁλιερκέες ὄχϑαι Σικελία τ᾽ 
αὐτοῦ πιέξει στέρνα λαχνάεντα" 
κίων δ᾽ οὐρανία συνέχει, νιφόεσσ᾽ 
Αἴτνα, πάνετες χιόνος ὀξείας τιϑήνα 
(οῖπθ Ῥοθίϊβομθ. ΒΘΖΘΙΘΠὨῸΠρ' α68 
ΑἸΘύβομθυβ!)" τᾶς ἐρεύγονται μὲν 
ἀπλάτου πυρὸς ἁγνόταται ἐκ μυχῶν 
παγαί" ποταμοὶ δ᾽ ἁμέραισιν μὲν 
προχέοντι δόον καπνοῦ αἴϑων᾽ ἀλλ᾽ 
ἐν ὄρφναισιν πέτρας φοίνισσα κυ- 
λινδομένα φλὸξ ἐς βαϑεῖαν φέρει 
πόντου πλάκα σὺν πατάγῳ. κεῖνο 

800 

2 χειρούμενον,. 
ἀντέστη ϑεοῖς. 

δ᾽ ᾿ἀφαίστοιο κρουνοὺς ἑρπετὸν 
δεινοτάτους ἀναπέμπει. ὭϊΘΒ6 Β6- 
ΒΟΒγ ΘΙ θθηρ' δῦ ΨΟΒ] ΟΥσΊηδ)] ἃ. ἄθιῃ 
ΘΙσθηθη. ΑΠΌΠΙΟΚ 465 Πιομέθυβ οηΐ- 
ΠΟΙΏΠΊΘΗ, 16 ΠΑ Υβίθ!] προ ἀ65 Αϑομγ- 
Τ1ο5 ΝΘΟΠΑΒΙππΩΡ; 465 Ριηᾶδυ. 8. 
ΟΌθα 5. 24. - Ἀιλικέων ἄ ἄντρων οἰκή- 
τορα: οἰκήσαντα “μὲν ἐν Κιλικίᾳ, 
κπολασϑέντα δὲ ἐν Σικελίᾳ (σίβ 
Ῥοὶ ΡΙπαδχὴ) 5080]. Βαὶ Ηοπιον ΤΙ]. 
2, 181 γαῖα δ᾽ ὑπεστενάχιξε Διὶ 
ὡς τερπικεραύνῳ χωομένῳ ὅτε τ᾽ 
ἀμφὶ Τυφωξέι γαῖαν ἱμάσσῃ εἶν 
“ρίμοις, ὅϑι φασὶ Τυφωέος ἔμμεναι 
εὐνᾶς πεῖ α16 ϑὅδρθ ποοῦ δἷπθ 8η- 
ἄργο Οϑβία!ο: ἀν Ηουηθυῖβομθ Ααϑ- 
ἄγθοκ Τυφωέος εὐνάς δῦ οὶ 
ῬΙμαδΥ ΒΥ ΒΟΠΘΙΏ]1Οἢ) πιηΐθυ 510111- 
Βομθα ΕἸπῆαί5. ἴῃ 88 σης γϑι- 
ΒΟ] θάθηθ τόν ποτὲ Κιλίκιον ἅγρέ- 
ψὲεν πολυώνυμον ἄντρον ὥδετρσδ- 
ΒΆΠΡΘΩ, ΜΟΘΌΓΟΙ ΟΘΥ ὈΓΒΡΥΠΡΊΘΗ 
ἂπ ἅδη ὙγαΪκαπθπ ἴῃ ΚΙΘΙΠΘ 5165. 
μαΐξοημαθ Νϑιηθ 465 ΤΎΡΟΝ ἔν ἄθῃ 
ψυϊκαη ἴῃ ΘΙ ΟΙΠΘ ἢ σΘ ΟΠ πθη πψαγᾶ. 
Ὅ16886. αθβύα!υ ἀν δᾶ μαῦὺ Αβοιγυ- 
105. Ὀρηὔἰνψυ. 

8ὕῶ. ἐδὼν ὥκτειρα ουϊηποσῦ 8δη Οἄἅ. 
11, ὅ82 καὶ μὴν Τάνταλον εἰσεῖδον 
χαλέπ’ ἄλγε᾽ ἔχοντα. --- δάιτον Ὀθ- 
φϑιομηθὺ ἴῃ ΤΎΡΒΟΙ 80} πγβρυϊΐηρ- 
ΠἸΟΒΟΥ Αὐῇαββυιηρ ἀδ8 ζϑυβίγθπαθ 
Ὕνθβθη 468 να] καπίβομθη ΕΠ] θυ, 
γΕ]. ϑθρύ. 222 “πυρὶ δαΐω. 

8ὅ8, ἑκατογκάρανον: 80 ̓ 1δὺ ΤΥΡΠοα 
ΘΆΘΩ ἴῃ ἀδ᾽ ο. 8. δύ. (68 ῬιηᾶαΣ 
θοχοιομπθῦ; οϑᾷ, ΟἹ. ΤΥ 11 ἕκατογ- 
κεφάλα Τυφῶνος ὀμβρίμου. ΝἄδοΥ 
Κουιμηῦ ἀοΥ ἀγβρυηρ]]ομθη Βθαρα- 
ὑπηρ χἄπρθιπαθυ ΕἸδι σα α19 Βε- 
ΡΟ ΠΤ Ῥοὶ Ἡρβιοὰ 836 ἑκατὸν 
κεφαλαὶ ὄφιος, δεινοῖο δράκοντος, 
γλώσσῃσι δνοφερῇσι λελιχμότες. 

8384. πᾶσι δέ: ον ὑὕρουρδηρ 
ἴῃ αἴ 0.1) ἀθυπηρ τσὶ ϑορύ. ὅ08 
ἕκτον λέγοιμ᾽ ἂν ἄνδρα σωφρονέ- 
στατον ἀλκήν τ᾽ ἄριστον, μάντιν 
᾿Δμφιάρεω βίαν: Ὁμολωΐσιν δὲ πρὸς 

, 
] 
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σμερδναῖσι γαμφηλαῖσι συρίζων φόβον" ϑ8ὅὅ 

ἐξ ὀμμάτων δ᾽ ἤστραπτε γοργωπὸν σέλας. 
ὡς τὴν 4ιὸς τυραννίδ᾽ ἐχπέρσων βία" 

ἀλλ᾽ ἦλθεν αὐτῷ Ζηνὸς ἄγρυπνον βέλος. 

καταιβάτης κεραυνὸς ἐκπνέων φλόγα. 

ὃς αὐτὸν ἐξέπληξε τῶν ὑψηγόρων 860 

κομπασμάτων. φρένας γὰρ εἰς αὐτὰς τυπεὶς 

ἐφεψαλώϑη κἀξεβροντήϑη σϑένος. 
καὶ νῦν ἀχρεῖον καὶ παράορον δέμας 
κεῖται στενωποῦ πλησίον ϑαλασσίου 

ἰπούμενος ῥίζαισιν Αἰτναίαις ὕπο. ϑ0ὅ 

κορυφαῖς δ᾽ ἐν ἄκραις ἥμενος μυδροκτυπεῖ 

πύλαις --- κακοῖσι βάξει κτξ. ὙΠ]. 
8606. 

8δὅ. συρίζων φόβον (πιούοηγ- 
ΠΗ ΪΒ0}): ν6]. Βορύ. 88ὅ ὑπ᾽ ἀσπίδος 
δὲ τῷ χαλκήλατοι κλάξουσι κώδω- 
νες φόβον. 

460. ἤστραπτε σέλας “16 ΨΟΥΠΘΥ 
συρίξων φόβον, ἃυ8 ἄθτη ΟἰΘὈΥΆΤΙΟΙ. 
4685 Αοο, 468 ἸΠΉΘ ΘΗ ΟὈ]θΚύβ δ- 
δα ]θιΐθη. --- γοργωπὸν σέλας: γϑ9]. 
φλογωπὸν πῦρ 208, πυρωπὸν κεραυ- 
νόν 661. ΗἩδυῆρσ οἰπα ἀἱθ τοὶ -οπός 
Ζαβατητηθηρδϑούχίθῃ Αἀ]οῦϊνω ὈΘ] 
ἘΣ Ρ14 65. 

ϑῦτ 1. ῬΙΘΒΟΥ 68 δυϊπηθυῦ ὉΠ8 
ὙΙΘΟΘΥ ἀδγαη, αδίβ Ργοιηθίμθαβ 
ΒΡΥΙΟύ; θη Μ0Ι6 ΟἸΘΒ6Ι 416 ΤΟ ΠΗ 
Κυαϊαπϑίγθηρσαηρθη ον Τιδπθη 
(πρὸς βίαν τε δεσπόσειν 208) 85 
οἰ165 ΒορΊπηθη Καπηΐθ τι. σουϑοῃίαίθ, 
80 Βαῦ 6Γ 8πο ᾷν ἀα8 ΤΟΌΘπ 468 
ΤΎΡΠΟΣ ΠῸΪ τη] 0161 ]ρ6 Ιγτοη]6. ἴΙ͂ῃ 
ἀἴθβοιη ΘἸπηθ βαρὺ Θ᾽ ἀα5 ἔο]σθηαθ 
ἀλλ ἦλϑεν κτῦ. ΥΟΙ. ΠΟΝΝ 
Η65. ὙΤπΘορ. 881: 

καί κεν ὅγε (ΤὙΡΒοΙ) ϑνητοῖσι 
καὶ ἀϑανάτοισιν ἄναξεν, 

εἰ μὴ ἄρ᾽ ὀξὺ νόησε πατὴρ ἀν- 
δρῶν τὲ ϑεῶν τε. 

ἦλϑεν: ὙΒῚ. 007, δορύ. 444 αὐτῷ Ρ 
τὸν πυρφόρον ἥξειν κεραυνόν. -- 
ἄγρυπνον γοὰ ἀδν Ῥούβοι δαΐ ἀϊθ 
βδσμθ ὕθουύγαρθη: γτϑρ]. πὰ 116, 
ΟἸρδηίῃ. ἢ. ἴῃ ἴον. 10 πυρόεντα ἀεὶ 
ξώοντα κεραυνόν. ὌὮ. ἢ. Ζθυϑ 1168 
ΒΊ0. ποθ ἰθθυυαβομθη (ὀξὺ νόησε 
Ἠδ510α). 

Ἀβοησντσοβ, Ῥτοταοίμοιβ, ὃ. Λαῆ. 

8ὅ9. καταιβάτης: Υγ5]. Αὐ]ϑὺ, ΕὙΤΘ. 
43 Διὸς καταιβάτου (ἀοὺ τη θου- 
ΠΟΥ τι. ΒΙ10Ζ πΙΘ ον τθπάθ Ζθι87), 
ΗοΥ. Οδυτη. 11 4, 42 βοϊγηθβ, αὖ 
1ΠΊΡ105 ΤΊ ϊαηδ8 ἱπατη ΒΘ ΠΩ ῈΘ ᾽μαν- 
τηϑ [Ὁ] 1Πη6 διιβύα]! ουτῦ οδάποο. -- 
ἐκπνέων φλόγα: γνρ]. 911, ΡΙπά. 
ἔγριη, 111 πῦρ πνέοντος κεραυνοῦ, 
Εν. ϑομυύῆ. 640 κεραυνῷ πυρπό- 
λῳ, βρῇ. Απῦ. 1140 πῦρ πνεόντων 
χοράγ᾽ ἄστρων. 

5900. ἐξέπληξε: χῖι 135. 
801, φρένας “Ῥγδθοογαϊδ᾽: ΥΡῚ. 

881, ἔπι. 109 ὑπὸ φρένας, ὑπὸ 
λοβόν, Θα, 9. 801 οὐτάμεναι πρὸς 
στῆϑος, ὅϑι φρένες ἧπαρ ἔχουσιν 
τι. Β6Π0]. 21 ΠΠ ΠΠΠ 19 φρένας ὁ 
ποιητὴς καὶ πάντες οἵ παλαιοὶ ἐκά- 
λουν τὸ διάφραγμα, Αὐϊϑιοῦ. ΤΊοΥ- 
Θσ 650}. Π 10 τὸ διάξωμα ὃ καλοῦν- 
ται φρένες. ΤΎΡΠΟΝ σψαγάθ ἴῃ θη 
ιῦ. 465 μέγα φρονεῖν σοίγο θη. 

802. ἐξεβροντήϑη σϑένος: Κυῦ- 
ΘῈ 1 8 ὅ2, 4, 2 

8608. παράορον 
πολλὸς γάρ τις 
ἔνϑα καὶ ἔνϑα, 
βύγθοκι". 

804. στενωποῦ ἀυτοῦ ἀθη [ο0]ρ. 
ΝΣ ΒΘΗΒΌΘΥ ῬοΒθταταΐ, υρ]. 729. 

80ὅ. ἰπούμενος: νϑ9]. Ριπα. ΟΊ, 
ΙΝ δ Αἴτναν --- πον ἀνεμόεσσαν 
ἑκατογκεφάλα Τυφῶνος, ἔγρβτη. 94 
κείνῳ μὲν Αἴτνα δεσμὸς ὑπερφέία- 
λος ἀμφέκειται. 

800. κορυφαῖς δέ: ἀδθ ἄδα 66- ᾿ 
ἀδηκθη πδὸ [Ππἰογρθογσάποίθ τπῖτα 

Η) 

ΠΟΘΙ Π  ἴΠ0 
ἔκειτο παρήορος 
“αχϑιῦμη. διιβρθ- 
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Ἥφαιστος. ἔνϑεν ἐχραγήσονταί ποτὲ 
ποταμοὶ πυρὸς δάπτοντες ἀγρίαις γνάϑοις 

τῆς καλλικάρπου Σικελίας λευροὺς γύας. 

ϑερμοῖς ἀπλάτου βέλεσι πυρπνόου ζάλης. 810 

τοιόνδε Τυφὼς ἐξαναζέδει χόλον 

καίπερ κεραυνῷ Ζηνὸς ἠνθρακωμξνος. 

σὺ δ᾽ οὐχ ἄπειρος. οὐδ᾽ ἐμοῦ διδασκάλου 
χρήξεις. σεαυτὸν σῷξ᾽ ὕπως ἐπίστασαι" 
ἐγὼ δὲ τὴν παροῦσαν ἀντλήσω τύχην. 816 

ἔστ᾽ ἂν Ζίιὸς φρόνημα λωφήσῃ χόλου. 

4)Κ. 

ον Βομη]ἀουαπρ ΖΆ]16 06. 815 ρ] ΘΙ ἢ- 
Βοθουάμθίθυ αϑάδηϊκο ὈΘμαμ 6]. κο- 
ρυφαῖς ἴῃ Οθρδηβαὺσ σὰ ῥέζαι- 
σιν. --- μυδροπτυπεῖ: γΕ]. Ταυκ. ΠΙ 
88 νομίξουσι δὲ οἵ ἐκείνῃ ἄνϑρω- 
ποι ἐν τῇ, Ἱερᾷ (θ1μθ τον ΠΡ ΊΒΟ ΒΘ αι 
[π56]8) ὡς ὃ Ἥφαιστος χαλκεύει, 

ὅτι τὴν νύκτα “φαίνεται πῦρ ἄναδι- 
δοῦσα πολὺ καὶ τὴν ἡμέραν καπνόν. 
866. -- Τῷ σοιῦτγθη ποῦ σὰν ὥὅϑοῃθ; 
ΔΌΟΥ δὰ αἀἴθ8θ5 σνϑίϊοι τη ροβὺ 
δυθηΐαϊῃ ᾿ἰδὺ ἀ16 σϑηζθ ΘΟ] Θ πη ρ' 
σοῦ Αἰ|85 ἃ. ΤΎΡΒΟΙ ΔΌΘΘΒΘΠΘΗ. 

801. ἐκραγήσονταί ποτε: αἴ6 Ζυ- 
ΒΟΒΒΌΘΥ Βιιίβίθη ἃπ ἀθη ΑΥΒΌΣΌΟΝ 
γοη 0]. Τὅ, 2 (419,8 ν. ΟἘγ.) δυῖη- 
πθυῦ τ θη, 5. ΟΌΘη ὃ. 34. ἡ οι ΘΙ ΘΠ 
ΟἹ]. 88, 2 (42 ν. ΟἸγχ.) δυο σίθη 
ΑὙΒΌΣαΟΩ. Ὀθυϊο εὐθὺ ΤῸ. ΠῚ 116 
γῆν τινα ἔφϑειρε (ὁ ῥύαξ: τοῦ πυρός) 
τῶν Καταναίων, οὲ ἐπὶ τῇ Αἴτνῃ τῷ 
ὄρει οἰκοῦσιν, ὅπερ μέγιστόν ἐστιν 
ὄρος ἐν τῇ Σικελίᾳ. 106 πϑομβῦθ 
Θυ οΙσίθ ἴπὶ 7. 896,6 πο Ὀϊοά. 
14, δὅ9. 

868. δάπτοντες ἀγρίαις γνάϑοις: 
6 οἷη σοί βῖροθ τ] 468 ΤΊΘΥ, 
νρ]. ΟΠο. 820 πυρὸς μαλερὰ γνάϑος, 
ῬὨΥΥΙΟμΟΒ ἔτ. ὅ Ὁ. 121 Ν, πεδία 
δὲ πάντα καὶ παράντιον πλάκα 
ὠκεῖα μάργοις φλὸξ ἐδαίνυτο γνά- 
ϑοις, Εμὺν. Μρᾶ. 1187 παμφάγου 
πυρός, ἨΗοτοά. 11 160 Αἰγυπτίοισι 
νενόμισται τὸ πῦρ ,«ϑηρίον εἶναι 
ἔμψυχον, πάντα δὲ αὐτὸ κατεσϑίειν 
τάπερ ἂν λαβῃ. 

8091. Υρὶ]. πι. Ἠέξγο. 404 τῆς 
καλλικάρπου Πελασγίας. --- ἀπλάτου 

οὔκουν. Προμηϑεῦ,. τοῦτο γιγνώσκεις, ὅτι 

ψιῖθ, 1ῃ ἋΕἸ Ζ 9:1 Δα  ἀμσίθη 
Β.6116 ἀθ5 Ρίπάδν ἀπλάτου πυρός, 
ἕγστη. 94 ἀλλ᾽ οἷος ̓ ἄπλατον κεράϊξε 
ϑεῶν Τυφῶν᾽ ἑκατοντακάρανον 
ἀνάγκᾳ Ζεὺς πατὴρ εἰν ᾿ἀρέμοις 
ποτέ, βπτη. 58 ἀπλότοισι φυσιάμασιν. 
-- βέλεσι νοῦ ἄθη Παναθάοηθῃ, ἀ16 
ψ16 Ρἔ6116 ΠΘΥνου ΒΟ] Θίβθῃ. 

8181. Ιθβὸῦ ἀθάδηκα αϊθπῦ 
ἄδζα, ΨΊΘΟΘΥ σὰν ὅδοηθ ἄθρθυζα]θὶ- 
ἔθη ἄστρο 18 ἘΙΠΠΘΥ Πρ’ ὃ. 6 ἢ 
κεραυνὸς Ζηνός. -- σὺ δέ: ἀδηιξ 
σομὺ Ῥτοιηοῦπθαβ δῇ ἀθὴ αϑαάδηκθϑῃ 
γοὺρ 844 φυγίίοϊῖ: ἀογὺ θαβδηκθοη- 
ΖΒ ΘΠ σ᾽ ἰθὺ ἄθυβ6}06, γγ16 
ὙΘΠῺ 68 Βἰδίβα: σὺ δέ, οὐ γὰρ ἀἄπει- 
ρος εἶ οὐδ᾽ ᾿ χρήξεις (υ6]. 12 α. 
28 Ευγ. Τρβῃ. ἤν 04 [), σεαυτὸν σῷξε, 
ὅπως ἐπίστασαι. ὍϊοΘ Ὑγ͵οτία οὐδ᾽ 
ἐμοῦ διδασκάλου χρήξεις ΟΥ̓ΠΠΘΥΝ 
ἂπ αἷθ δουίθ Ὧἀθ5 Οκθᾶῃμοβ 822 
ἔμοιγε χρώμενος διδασκάλῳ. 

8106. ἔστε Ππᾶοὺ βίοῃ. Ὀδὶ ἄβομυ- 
105 ὕμπηδ]! ἴῃ ὉηΒουπ ὐΐοκα (457, 
θῦ6, 697, 792) ἃ. 1τη8]} ἴῃ ἄθῃ Εἰατη. 
449. -- λωφήσῃ: ν9]. σὰ 271. 

811---880: νρ]. Οἴο. Ταβο. ΠῚ 8 16 
αὖ Ρτοιηθίμθαβ 1116 Αθβοῦυ δ, οαϊ 
οατα αἸούμμπι οϑβοῦ 

αἴααϊ, Ρεγοπιθίμθα, [6 πΠοῸ [βμθῦθ 
ΘΧΙ βία, 

τη 6] ῬΟΒ56 ταύϊομθηι ᾿ὑϑουπαϊδθ, 
τοϑρομαιῦ 
Βα] θὰ. ααὶ ἰθιηροβύνναμι πΠιθ- 

ἀἸοϊηδπι ΔαΠΊΟΥΘΙΒ 
πῸΠ δα ργδυθβοθηβ γαϊπὰβ Ἰπ]1ἀα δ 

ΤῊ Ή118, 
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ψυχῆς νοσούσης εἰσὶν ἰατροὶ λόγοι: 

ΠΡ. ἐάν τις ἐν καιρῷ γε μαλϑάσσῃ κέαρ 
καὶ μὴ σφριγῶντα ϑυμὸν ἰσχναίνῃ βία. 880 

ΩΚ. ἐν τῷ προϑυμεῖσϑαι δὲ καὶ τολμᾶν τίνα 
ὁρᾷς ἐνοῦσαν ζημίαν; δίδασκε με. 

ΠΡ. μόχϑον περισσὸν κουφόνουν τ᾽ εὐηϑίαν. 
ὩΚ. ἔα μὲ τῇδε τῇ νόσῳ νοσεῖν. ἐπεὶ 

κέρδιστον εὖ φρονοῦντα μὴ φρονεῖν δοκεῖν. 88 

ΠΡ ἐμὸν δοκήσει τἀμπλάκημ᾽ εἶναι τόδε. 

ΦΚ. σαφῶς μ᾽ ἐς οἶκον σὸς λόγος στέλλει πάλιν. 

ΠΡ. μὴ γάρ σε ϑρῆνος οὑμὸς εἰς ἔχϑραν βάλῃ. 

ΟΚ. ἢ τῷ νέον ϑακοῦντι παγχρατεῖς ἕδρας: 
ΠΡ τούτου φυλάσσου μή ποτ᾽ ἀχϑεσϑῇ κέαρ. 890 

Κ. ἡ σή, Προμηϑεῦ. ξυμφορὰ διδάσκαλος. 

818. ὙΕ]. Επτ. ἔν. 962 ἀλλ᾽ ἐπ᾽ 
ἄλλῃ φάρμακον κεῖται νόσῳ" λυπου- 
μένῳ μὲν μῦϑος εὐμενὴς φίλων, 
ἄγαν δὲ μωραίνοντι νουϑετήματα, 
Μοπᾶπαον ἔν. δὅ9 Κ. λύπης ἰατρός 
ἐστιν ἀνϑρώποις λόγος" ψυχῆς γὰρ 
οὗτος μόνος ἔχει ϑελκχτήρια᾽ λέγουσι 
δ᾽ αὐτὸν οἵ πάλαι σοφώτατοι ἀστεῖον 
εἶναι φάρμακον. 
819 ἢ, θοὸν ΔΑυβάγαοκ ᾿1ϑῦ γοῃ ΟΘΥ 

ΒΟΒΘΠαΙαπρ' ΘἸΠΘΥ Οθβο ψαἰδῦ δηὺς- 
Ἰομβηῦ. ὙΆ)]. Αὐ]βίορῃι, Ετῦ. 940 
οἰδοῦσαν (τὴν τέχνην) ὑπὸ πκομπα- 
σμάτων .. ἴσχνανα τι. θη ΘΘΌγΔΘΘΗ 
γοὸη οἴδημα (μππηου). ὨΘῚ 5680]. 
Γάμυῦ ἄἀθη ϑαΐζ 468 Αυχίθβ Ηἰρρο- 
Κυαΐθβ 8η: πέπονα φαρμακεύειν, 
μὴ ὠμά. ΥΩ]. Ρ]1π. οριβϑύ. ' 16 
ογπᾶσα δάμας συ]πὰβ πηραἀθηίίαση 
τηϑητι8 ΥΘίουτϊααί. Ζὰ σφριγῶντα 
ΥΒ]. Ηθβγοι. σφριγῶν: ἀκμάζων, 
νεάξων, αὔξων. 

881. ὕμνει αἴθ Β θ]πης σου δέ 
2 521, 

8588. 65 ψϑιζθυθῃ Πθάθηβ ρου- 
ἀγἄβδισ δηὐσονοὺ Ρυοτηθύμθαβ ΠΪου 
τι. 380 Καγς Δησθθαπάθη, Ὀ15 ὩθῸ ἢ 
ΟΚθᾶποβ ἔγρθυ] 0} υϊγὰ τι. ΔΟΥ Π1ὰ- 
Ἰοσ 1 ΒΠΟΒοταγ ἐΠΐθ ἀθουρθμύ. εὐη- 
ἁγίαν: εὐηϑία ὨΘΌΘΩ εὐήϑεια “18 
ὠφελία πρῦθα ὠφέλεια. ἴδεν ἀϊδ 
Βεοαθαύϊαπρ 468 ΥΥ ουΐϑβ γ61}. ΤμαΙ, 
ΤΠ| 88 οὕτω πᾶσα ἰδέα “κατέστη χα- 
κοτροπίας διὰ τὰς στάσεις τῷ "“Ἔ- 

ληνιπῷ ; καὶ τὸ εὔηϑες, οὗ τὸ γεν- 
ναῖον πλεῖστον μετέχει, καταγελα- 
σϑὲν ἠφανίσϑη, Ρ] δῦ. ϑύααὺ ΠῚ 400 Εὶ 
εὐηϑείᾳ, οὐχ ἣν ἄνοιαν οὖσαν ὑπο- 
κοριξόμενοι καλοῦμεν ὡς εὐήϑειαν, 
ἀλλὰ τὴν ὡς ἀληϑῶς εὖ τε καὶ 
καλῶς τὸ ἦϑος κατεσκευασμένην 
διάνοιαν τι. 45 ΥΥ̓ οΥἔβρ18] Ὀδθὶ Π6- 
τηοϑύῃ. 18, 228 χκακοήϑης δ᾽ ὦν, 
Αἰσχίνη, τοῦτο παντελῶς εὔηϑες 
ὠήϑης κτλ. 

884. τῇδε τῇ νόσῳ νοσεῖν: ΥΒ]. 
ΞοΡῃ. ΤΎδο!. ὅ44 νοσοῦντι κείνῳ 
πολλὰ τῇδε τῇ νόσῳ, Ἐ]. 660 ξῶσαν 
ἀβλαβεῖ βίῳ. 

886. ἐμὸν δοκήσει: 68. ψΠ ΒΙ0 ἢ 
Ζθίρθη, αἀδ [85 10} τοῦ αἰ θβθὺ “ΒΟΒα] ἢ 
Ῥομεαΐθοῦ Ὀΐη, ΚΙαρ' σὰ βθῖη, ψϑγθπα 
ἸΘἢ αἷ8 ΤΒΟΥ Θιβομδῖπθ, εἰομύ ἀυ᾽. 
- ἀμπλάκημα Ἰγοπΐβοι, 16 γΟΥΔΙ18 
νόσῳ. 

8871. σὸς λόγος ὈΘΖΘμὺ 5108} πἰομὺ 
ὈΙοΙβ δῦ ἀθη πμτηϊ [6 108. γογϑπβ- 
ΘΘΒθμάθη ὕ 6Υ8, ΞΟΠ 6τὴ ϑαΐ ἄθη ΕἸη- 
ἀσποῖ ἀοΥ σα πη Ζθη ὑΠπῤθσγθάπηρ. 

888. γὰρ σἱθθΐ αἷ6 Βεοβιδυραῃηρ; 
ἀ65 γοτδαβρομοπάθη. - ϑρῆνος: ὃ 
οἴκτος 5680]. - οὑμός: νρὶ. Ῥογ8. 
099 τὴν ἐμὴν αἰδῶ μεϑείς, ΚτᾶρεοτΓ 
ΤΟ ΣΤ 8. : 

889. νέον: Ζὰ 8ὅ. --- ὕθοε ἄθη 
Αοουβεαῦν ἕδρας γρ]. Κυᾶρθυ 11 
8 406, 6, 2. 

891 ἢ Μιὺ αἴθβοὺ Δαύποσγῦ σοὶρὺ 
δ᾽ 
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ΠΡ. στέλλου, κομίζου, σῷξε τὸν παρόντα νοῦν. 

ΦΚ. δρμωμένῳ μοι τόνδ᾽ ἐθώυξας λόγον. 
λευρὸν γὰρ οἶμον αἰϑέρος ψαίρει πτεροῖς 

τετρασχελὴς οἰωνός" ἄσμενος δέ τὰν 898 
σταϑμοῖς ἐν οἰκείοισι κάμψειεν γόνυ. 

(στροφὴ α΄) 

ΧΟ. στένω σε τᾶς οὐλομένας τύχας. Προμηϑεῦ. 

δακρυσίστακτα δ᾽ ἀπ᾿ ὕσσων ῥαδινὸν λει- 
βομένα δέος παρειὰν 

νοτίοις ἔτεγξα παγαῖς. 

400 

ἀμέγαρτα γὰρ τάδε Ζεὺς 

ἰδίοις νόμοις κρατύνων 

ὑπερήφανον ϑεοῖς τοῖς 

πάρος ἐνδείκνυσιν αἰχμάν. 40 

ΟΚρδποβ, 6 πΘηὶρ βθῖηθ (6βῖη- 
ππηρ᾽ (6Υ 465 ΡῬγοσαθῦμθα5 θη βρυτο]ῦ, 
Ὀδύαη οὐσνιαοσῦ Ῥγομηθῦμθαβ ταῇῦ 
Βγηρμαβθ στέλλου, κομίζου, σῴζε. 
ὕ7ὉὍε᾽ ἀδ8 Αϑγπάθίοῃ ὙῈ]. Ζὰ ὅθ α. 
τπιπΐθη 981, ϑοόορῃ. ΕἸ. 682 ἐῶ, κε- 
λεύω, ϑῦε. 

898. ὁρμωμένῳ -- λόγον οἸΘὈὐ 
ἄθῃ ϑΊπη, 16 ΘΠ 65 ΠΙοθίβα: ὃρ- 
μωμένῳ μοι ἐθώνυξας δριηϑῆναι 
(,,β55 Ὀϑἀαν ον Αὐἰοτγαθγαπρ' πιο“). 
ὙΩ]. 211. --- ΟΚϑῶμοβ βρυϊομῦ τητὔῦ 
ἄθιηῃ Αὐβάγποϊο βομ] θοῦ νου] θη 
Ἄτρουβ. ΖιρΊθιο. ἀθαϊοῦ ἀθν Ὀ]0}- 
ἴθ᾽ ἀἰθ Ατὶί πμᾶὰ Ὑθιβθο ἀθ5 Αὔ- 
ὑγϑύθῃβ 8}. 

894. ψαίρει: γ6]. σοῖρ. θη Ὁ 
216 πιοχ δ ΈΥ6 ἰαρ8δ ̓ (θοΙ απ θα) ααϊοίο 
γϑαϊῦ τον ΠΙαυϊάπτηη, ΧΙ 706 ἀοίμογω 
νουρογαῦ 8115. (44.118). ΗΘ νοη 
ἅδον Βονθσυηρ ἀογ Β]ρ6] ἃ685. Ζυτη 
ΕἸαρΟ 5108. Δηβομιοκθηάθη ΤΊΘΥΘΒ. 
Ταχὺ βούχὺ 5108 αἃἰ6 ΜδβΟΒΙ ΠΟ 6 
ἴῃ Βονθσπηρ. 

891 ---48ὅ ογβϑύθβ ὐδϑι τ 0ῃ. 
1)885 Ἰοηίϑομθ Μϑῖίβ διαΐβρυιοηῦ ἄθπὰ 
ΘΒ ρθη ΤΠ] 06, συϑ] θυ δὴ α16 
Ὑγοτία ΕῪ. ν. ΒΟ] (615 ουϊπηθγὺ “ΕΒ 
σοι οἷ δ] σθηηθίηθβ Υ θίμθῃ, 80 
νοὶ ἀϊθ βέΠΠ|6π Βέθιπθ ΒΟΒΘΙΠΘΗ, 
ἀαγοι 4116 Αἄθσῃ ἀθὺ Ναίϊατ᾽. 

897. 6 δρίβομιβθ Εουτα οὐλόμε- 
νος ἤπᾶρῦ βοὴ. χψανθιϊθη ἴῃ Ἰγιῖ- 
ΒΟθθη Κύθ]] θὰ. ἄν ΤΥαρΊτου, ὀλόμε- 

νος Ῥογαιίαβ, νυν πβοηῦ, Π611108, 
τπΠ5611σ΄, 16 Βοάθαδαπρ᾽ οαὐθρυϊομί 
ἄθι ΕἼΠΟΙ ὄλοιο, “116 ὀνήμενος (ἡ 56- 
ΒΘΡΉΘ[7) 4611 ΘΘΡΘΗΒΊΤΌΠΒΟΗ ὄναιο. 
ὕθεν ἄθῃ θη. ἀον Ἐρ]δίϊου Κυῦρου 
ΓΕΑ δ᾽. 

898 Β΄ δακρυσίστακτα 8ιάγοΥΌ]8] : 
ὙΡΊ. 'ϑὰγ. Οὐ. 410 εὐπαίδευτα δ᾽ 
ἀποτρέπῃ λέγειν, Ῥμῃδη. 810 μόλις 
φανεὶς ἄελπτα κἀδόκητα, 1189 ἀ- 
παρϑένευτ᾽ ἁλωμένη, ΒΟΡΒ. Απῦ. 521 
φιλάδελφα κάτω δάκρυ λειβομένη, 
Ἐ]. 902 ἄλεκτρα γηράσκουσαν ἄνυ- 
μέναιά τε. --- βῥαδινόν: λεπτόν, 
ἰσχνόν, εὐκίνητον, ἁπαλόν, εὐδιά- 
σειστον Ηοβυομ. Μιὺῦ ῥαδινὸν δέος 
(ΑἸ θγαθιοη) μαὺ ἀθν ΠΙομίθυ ἀδ8 
Ηοταθυῖβοη8. τέρεν δάκρυ πίῖθᾶθυ- 
ΒΘ ΘΌΘα (,ρϑυϊομᾶθ Ταγΐηθ,. 
νοτίοις ἔτεγξα “παγαῖς: ΥΒΊ. βορῖι 
Απύ. 1128 ὑγρῶν Ἰσμηνοῦ ῥείϑρων, 
Εν. Ιοι 106 ὑγραῖς ῥανέσιν νοτὲ- 
ρόν͵ Ἦρτο. 98 δαχρυρρύους. πηγάς. 
1)6ὺ ΔοΥ. Ὑ16 Ὀ6] ἐδάκρυσα, ἐγέλασα, 
ἐπήνεσα, ἀπέπτυσα κάτα Αὐδάνθοκ 
ἀ65 φ᾽ούζ θη. σὰσὰ ΑἸΒΌγΟἢ Κοπι- 
τηθη θη ἀθ 18. 
402 Ε΄. ἀμέγαρτα (ν 9}. 1438) τάδε 

ἈὈΒδμρΊρ σου κρατύνων. -- ἰδίοις 
νόμοις: ν96]. 180. --- ϑιεοῖς τοῖς πάρος: 
γ86]. 161. -- αἰχμή “αἴθ μδῃζθη- 
ΒΌϊ χθ᾽ ἴθι τηθύοηυαΐβοι ἔν (6- 
γα] μου Ύβομ αἴ : νρ]. Ομο. 680 γυ- 
ναικείαν ἄτολμον αἰχμᾶν. 

᾿τὰὖττυσστττνν 
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(ἀντιστροφὴ α΄) 

πρόπασα δ᾽ ἤδη στονόεν λέλακε χώρα 

μεγαλοσχήμονά τ᾽ ἀρχαιοπρεπῆ (ϑ᾽ ἑἕ- 
σπέριοι στένουσι τὰν σὰν 

΄ ’ὔ ξυνομαιμόνων τε τιμάν. 

ὁπόσοι τ᾽ ἔποικον ἁγνᾶς 

᾿“σίας ἕδος νέμονται. 

μεγαλοστόνοισι σοῖς πή- 

410 

μασι συγκάμνουσι ϑνατοί. 

(στροφὴ β΄) 

Κολχίδος τὲ γᾶς ἔνοικοι 

παρϑένοι. μάχας ἄτρεστοι. 

418 

καὶ Σκύϑης ὕμιλος. οἱ γᾶς 

ἔσχατον τόπον ἀμφὶ Μαι- 
ὥτιν ἔχουσι λίμναν. 

(ἀντιστροφὴ β΄) 

᾿Ζρίας τ᾽ ἄρειον ἄνϑος 

400. στονόεν λέλακε, οτὐδη ἴῃ 
ΚΙαροϊααΐθη, γΕ]. Ἄρ. 111 πολύϑρη- 
νον μέγα που στένει. 

401 .. μεγαλοσχήμονα: γ6]. εὔμορ- 
φον κράτος Ο}ο. 490. --- ἀρχαιοπρεπῆ 
ἴ Οδρθηβαῦσ ΖῈΓΣ σαπροη Ηθυτ- 
βΒοδαῖΐύ ἀθ5 Ζθαβ. -- ἑσπέριοι ουρθησὺ 
ὩδΟᾺ Οά. 8, 29 ἠὲ πρὸς ἠοίων ἢ 
ἑσπερίων ἀνϑρώπων: γγοϑὺ α. Οϑὺ, 
Αὐβίπ στιηρ σοι πρόπασα χώρα. 

409. ξυφομαιμόνων: 465. Δύ]δβ 
πα ΤΎΡΒΟΩ, 6] 9 η6. Ὀδ61α6 ἴῃ θυ 
ὙγΘϑ ΠΟ Π 6 αοροπα ἀπ] θη. 

410. ἔποικον ἔδος ᾿Δσίας ,“νέμον- 
ται --- ᾿'Δσίαν ἐποικοῦσι; ἔποικον 
βίθῃῦ 1 Φ]Π]ΡΘΙΘΙΠΘΥ, ὉΙοίΒ ἄθη 
Βρρυ ΕὙΤΟΒπυπρ’ ΔΕρΟθΘΠάθυ Βε- 
ἀραύαπρ᾽ (Ομ 8104). Μι Ὀπιθομῦ 
ἀοηκὺ θὰ 50Π01]., ὙγΘΙ μον ἔποικος 
11 Β0ΘΟΙΘ] θη ΒΙΏΠ6 Ὠἰτα πη, Ὁη Θίπθῃ 
ΑΒΔΟΒΤΟὨΊΒΠηι8 (οὔπω γὰρ ἣν ἐποι- 
κισϑεῖσα τοῖς Ἕλλησιν ἡ ̓Δσία). 4ὰ 
“σίας ἕδος γρ]. ᾿Ιϑθάκης ἕδος Οἴ. 
18, 844, Θήβης ἕδος 1]. 4, 406. 

414, συγπάμνουσι: πῖομῦ σὺν 
ἡμῖν κάμνουσι (Ξ36})0].}, ΒΟΥ ττὶθ 
οὔθ συνασχαλᾶν (161, 248), νρ]. 

420 

Εὰπγ. ΑἸΚ. 614 ἥκω κακοῖσι σοῖσι 
συγχάμνων, τέκνον. 

4156. ὕλον ἀϊθ ὙΥομηβιΐσθὶ 46. 
ΑὐἸηδοηθη Ζὰ 124, --- μάχας ἄτρε- 
στοι: Ὑ8]. δορῃ. Ὁ. ᾿. 886 Ζίκας 
ἀφόβητος, ϑαρῦ. 816 κακῶν ἀτρύ- 
μονες. Κυᾶρϑν 1 8 47, 20, 9. 

411 ἐ. Σκύϑης: ζὰ 2. - οἵ: σχῆμα 
πρὸς τὸ σημαινόμενον, γ6]. 491, 808, 
808. --- γᾶς ἔσχατον τόπον: γΕ]. 666, 
ΟΡ. ΤΎϑοη. 1100 ἐπ᾽ ἐσχάτοις τό- 
ποις. 

420. ᾿ἀρίας (γ6]. Απαπρὴ: ΟΠ ΟΘΡΗ. 
428 Ἄριον, ψχοΖὶ 6. 5060]. Ὀϑιμουκὺ 
Περσικόν, Ἡθβγο!. “Δρείας πώλους" 
Περσικάς" Ἴρειοι γὰρ ἔϑνος 11{ερ- 
σιμόν. ᾿Δρίας ἄρειον οἷπ δὐγιθο- 
ἸοΘΊΒΟΒΘΒ ΟΥ̓ ΒΡΙ6]: ΥΡ]. ἕγρτη. 804 
τοῦτον δ᾽ ἐπόπτην ἔποπα τῶν αὖὐ- 
τοῦ "κακῶν, ΦΆΘ ἢ “Επτη. 100 ὄνειδος 
ἐξ ὀνειράτων, Ῥρυ8. 990 ἄρειόν τ᾽ 
᾿ἀγχάρην, ΠΠ ΟΣ 201 ἤτοι ὃ κὰπ πε- 
δίον τὸ “λήιον, οἷος ἀλᾶτο τᾶ σὰ 

86 τ. 692. --- ἄνϑος: γρὶ]. Δρ. 107 
ἄνϑος ᾿ἀργείων, Ῥεγβ. ὅ9 ἄνϑος 
Περσίδος αἴας οἴχεται ἀνδρῶν, 202, 
926, ὅρη]. 608 ἥβας ἄνϑος. 



τ0 

ὑψίκρημνον οἱ πόλισμα 

ΑἸΣΧΥΛΟΥ͂ 

Καυκάσου πέλας νέμουσιν. 

δάιος στρατός. ὀξυπρῴώ- 

ροισι βρέμων ἐν αἰχμαῖς. 

(στροφὴ γ΄) 

μόνον δὴ πρόσϑεν ἄλλον ἐν πόνοις 

[ἀκαμαντοδέτοις] δαμέντ᾽ 

42 

Τιτᾶνα [λύμαις] εἰσιδόμαν ϑεὸν 

"Ἄτλανϑ᾽ ὃς αἰὲν ὑπέροχον σϑένος κραταιὸν 
{γαίας» οὐράνιόν τε πόλον στέγων ὑποστενάζει. 4850 

(ἀντιστροφὴ γ΄) 

βοᾷ δὴ πόντιος χλύδων ξυμπίτνων, στένει βυϑός. 

421. ὑψίκρημνον πόλισμα: ἀἃ- 
τηϊῦ ἰδῦ ὙγΏΥΒΟΠΘΙΉ]1Οἢ 885 ΠΟΟἢ- 
σϑίθσθηθ ΕἸ θαΐδπα (4γβάτανα Ῥοτπ. 
961), ἅ΄1΄6ὸ Ἠδαρίείααῦ ἀον Μδϑᾶαθυ, 
σοιηθιηῦ. 

422. Καυκάσου πέλας: οἴη Βε- 
ΒΕΙΠΗΠΉΠΙΠΦ, Μ16 α16 γουδαβσθμθπαθ 
ἀμφὶ Παιῶτιν λίμναν. --- νέμουσιν: 
νρΊ. Βα. 1019 Παλλάδος πόλιν 
νέμοντες. 

428. ὀξύπρῳωρος: νο]. βούπρῳρος, 
ἀνδρόπρῳρος. -- βρέμων ἐν αἰἶχ- 
μαῖς: γῈἹ. Επν. Ῥμῦπμ. 118 πολλοῖς 
μὲν ἵπποις, μυρίοις δ᾽ ὅπλοις βρέ- 
μων. Ζὰ ἐν αἰχμαῖς νΕ]. Ἐπὰν. ΕἸ. 
821 καὶ σκῆπτρ᾽ ἐν οἷς Ἕλλησιν 
ἐστρατηλάτει, Χοη. Μοπηι. ΠῚ 9, 2 
ἐν πέλταις καὶ ἀκοντίοις διαγωνί- 

ξεσῶαι. 
425. Ζὰ ἄθτη ἀθάβηκθηῃ ΟΠ Ὀ6- 

ὍΘΙη6 ἀθίπθ τ] τοϊῦ ον ρ'ββϑιη- 
ἴρῃ ΜϑηβομπΠοῖῦ Ὀγπρὺ ἀ16 ἀνθ 
ΘΟ ΤΟΡΗΘ. ποῸ ἢ ἀδ8 οἰηχίρθ Βϑίβρι6] 
ΘΙΏΘΥ σοη δἴηθῖ Οοἰΐα ουἀπ] ἀθίθῃ 
8], 6 ]Ὸ0 6 ἀδηη 5] ϑίϑπαιϊσ σο- 
ΒΟ] ἀουῦ τὶν, ἀ6Υ Ααβέμσαηρ Ηο- 
τα ΥΊΒοΠ6 . ΟἸΘΙ Ομ ΐ586 θη βρυθομ θη. 
ΟΊ Αμἤγαηρ γοὺη ΒΘΙΒΡΊ ΘΙ Θὴ 
τι. δ ΠΆ]οσθη ΕᾺ]]Θη ἢπαοί 510} δ ζθυβ 
Ὅ6] ἄθη Τυαρίκοση: πο. 608 Β΄, ΒΟΡΆ. 
Αηΐῦ. 944 Εἰ, Ἐ]. 881 Ε΄, ῬὨ1]. 10 ΒΕ, 
Βαν. Μρᾶ. 1989 μέαν δὴ κλύω μίαν 
τῶν πάρος γυναῖκ᾽ ἐν φίλοις χέρα 
βαλεῖν τέκνοις κτλ., ΗΙρΡΡ. ὅ48 
Ηρτο. 1017 ἢ 

42ῦ--480, 16 ΠΘΒΡΟΏΒΙοη. πτηϊὺ 

ἅδον Απξιβίσορμθ ἰοὺ ἀυγορ [πῖἴρυ- 
Ῥοϊδύϊοη οηὐβυθ! !. γε. ἄρῃ ΑΠΒδΠρ.. 

420. δαμέντα ἐν πόνοις: ἐν βύθμῦ 
πἰομὺ πῖθ 2. Β. Ῥαυβ. 251 ἐν μιᾷ 
πληγῇ κατέφϑαρται πολὺς ὄλβος 
πα. ὅ. 5ίαῦν 65 Ὀϊοίβθη [.αὺ. 1πϑ80γ.,» 
ΒΟΠάθτ. ὈΘΖΘΙομποῦ (85 Ὑ ΘΥΒΘΤΥΘΠ 
1ῃ ἀοΥ Θ8] (πόνοις ἐνεξευγμένον), 
γρ]. σὰ 108. --- ἀκαμαντοδέτοις (θἷπθ 
Ηδπαβοιν ἀδαμαντοδέτοις) λύμαις 
1Ἰϑῦ δὰ8 148 1ηξθυρο]τοτῦ. 

429 ἶ απ αϑαάδηκθρη υρ]. 848 Τ᾿, 
ΝοΟΙ Δ]Πσθυηθῖπθυ 818 ἀογὺ ἰδ ΒΙΘΥ 
γοη δἴηθι Ττασθη ἀ65 Η]μηΠ16]8 ἃ. 
ἅδον Ετᾶβ ἀϊθ βᾶθ. ῬοοΣ Ἰϊοσὺ ἴῃ 
ἄδθιη Αὐυβάγποκ σϑένος γαίας 6106 
Απαθαύαμῃρ ἄἀθυ δἰ βθῃἝ!ομθη γ᾽ ου- 
βύβὰπρ νοη ον Αὐὖ τι. Ὑ 6188 6885 
Τυάρθηβ. Πθππ πβτοπα ἀδ8 Ηϊτ- 
τη  ]ϑσθν ὅ106 οἷπο ἀν ἄ οΚ ὴ ἀ 61. 8 
ἰϑῦ, Κοπιπηῦ 6 ἄἀδθὺ δ'τᾶθ, ὑγθ] 0} 6 
ἰΘἀθυσ ΒΑ] ὅθι πογάθη πα, α16 
πύθΥ Κα, τη ΘΙΟΒΘΙ 86 αθι 
Ῥυθοκθ 468 Εαΐβθ5 οηύρορθηῃ- 
νγισ Κύ, 1π Βοίγδομῦ. --- πόλον: Ὑρ]. 
5080]. ΖᾺ ΑὙΙΒΙΟΡΒ. Αν. 119 πόλον 
οἵ παλαιοὶ οὐχ ὡς οἱ νεώτεροι ση- 
μεῖόν τι (Ραμ Κι) καὶ πέρας ἄξονος, 
ἀλλὰ τὸ περιέχον ἅπαν. Εὐριπίδης 
Πειρίϑῳ (ἔἕγρτα. 694) “τὸν 4τλάν- 
τειοὸν τηροῦσι πόλον᾽. -- στέγων: 
γΡῚ. ΗΘβυοΗ. στέγει" βαστάξει, ὑπο- 
μένει. Ἰάμον ἄϑλος οὐρανοστεγής 
ἔν, 812, 2 νοῦ ἄδθυ Αὐδοῖῦ 468 Αὐ]88. 

481 ἢ. Ῥῖθ Βιθαδίίοη ἀ68. ΑΠ]88 
αἰτὰ ποῖζου δαβρθιαὶῦ. ΕἸαοῦμΒ 
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κελαινὸς Ἄϊδος ὑποβρέμει μυχὸς γᾶς. 

παγαί 8᾽ ἁγνορύτων ποταμῶν στένουσιν ἄλγος 

οἰκτρόν. 

ΤΡ 

» 

455 

μή τοι χλιδῇ δοκεῖτε μηδ᾽ αὐϑαδίαᾳ 

σιγᾶν με’ συννοίᾳ δὲ δάπτομαι κέαρ. 

ὁρῶν ἐμαυτὸν ὧδε προυσελούμενον. 
καίτοι ϑεοῖσι τοῖς νέοις τούτοις γέρα 

τίς ἄλλος ἢ ̓ γὼ παντελῶς διώρισεν; 

ἀλλ᾽ αὐτὰ σιγῶ. 
ἘΠῚ , Ξ 
ὑμῖν λεγοιμι 

ΤΩΘΥΠΟΒ α881 Π]Βου]οογάϊῳ Αἰ] Π 15 
ἐδηρῚ Πηρτῦ, απ ΑΥ1ὰ5 μπα ρτοοαὶ] 
δι ΤΩΣ] ἴῃ Μαυγθίδηϊα βίαγθ ἴογο- 
θαδαν (ϑοι 2). --- ξυμπέτνων, πᾶτη- 
10 Ἄτλαντι στενάζοντι: Μιῦ Αἰ]ὰ8 
βυσμπῦ α16 Ὀ61 1ππὸ Ὀγαπᾶθηαθ ὝΥορο, 
ὉΠ σὺ [ΠΥ γνϑυργθιύθῦ 5100} αδ85 
ΒύσμΠΘ ἢ Ζὺ} Νίθουθϑυθίθ, γοὴ ὨΊΘΥ 
Ζῦτη ἀση κΊοθα Εγαθηρσγαμα, ΕΌΘη50 
βύδμπθη 416 ΕἸ ἴβ8θ, α16 ἴῃ 488 ΝΙθοὺ 
ταϊπαθη. Μ|Ιὺ βοᾷ δὲ πόντιος πλύ- 
δῶν ξυμπίτνων 6]. Ηοπι. 1]. 14, 894 
οὔτε ϑαλάσσης κῦμα τόσον βοάᾳ 
ποτὶ χέρσον κτλ. 

488. Ἄιδος μυχὸς γᾶς: γοη ἄθδῃ 
“ΟῚ ἀοπθύϊνθη βίη θυ 6186 (γᾶς) 
ἴῃ ΠϑΠΘΥΟΥ ΒΟΖίθμθπηρ σὰ ἀ6Π) τὸ- 
σἰογοπᾶθη αϊθβίθηςν 8415 ἀθὺ δῃ- 
ἄθγθ, ΥΒ]. Βορῃ. Ὁ. Κὶ ὁ69 τᾶσδε 
χώρας ἵκου τὰ κράτιστα γᾶς ἔπαυλα, 

ΕΓ. ϑΌΡΡ]. ὕ8 τάφων χώματα γαίας, 
Κγι]. 3298 ἥ τε Σουνίου δίας 'ἀϑάνας 
σῶς ὑπάργυρος πέτρα. Ἄϊδος Ὀθ- 
ΖΘΙΟμηθὺ ΠΙΘΙ 1πὰ τνθι θυ. ΞῚΠΗΘ 
α16 ἀπηκ)ο δ οῦ ἀθνὺ ΤΙοΐθ. --- Ζαὰ 
ἄοτη Αβυπαθύοῃ στένει --- ὑποβρέ- 
μεν Μ|ὶΘ ΖῈΓ οΆηΖθη ΞΟΠ] ἀουαηρ' 
γρ]. ϑαρῦ. 900 διήκει δὲ καὶ πόλιν 
στόνος, στένουσι πύργοι, στένει πέ- 
δον φίλανδρον. 

480--ὅ20ὃ “Ζ2ποῖιΐθ5 Εροῖβο- 
ἀϊοη: ῬΡγοιηϑύμβθοιβϑ πὰ ἀθυ 
ΚοΥΥΡδῖο8. ΠΌΘΟΣ ἀϊθ Ετ- 
ἸΠΠΘΥΠΙΗΡ ἃ 561η86 ὙΥ Ομ ὑπ ἃ- 
ἤθη ἴῃ αοροηβδοῦζ Ζὰ ἀδρδὺ 
76 σῖσθη ΜΙβηδη ] προ (438) 
νοντθί δονῦ 5ίοῃ ἀδ8 σου αξΐ 
465 Ργυοιμιθύμ 8 1] ΘΙ 116 Γ. 

430. μή τοι: νρ]. σχὰι 63. 
481. σιγᾶν: νρ]. ΕἸη]οΙθπαηρ 5. 22, 

440 

καὶ γὰρ εἰδυίαισιν ἂν 
3 » Χ ΄ 

τάν βροτοῖς δὲ πήματα 

συννοίᾳ: ν5]. ΞΟΡΒ. Απῦ. 278 ἐμοί 
τοι, μή τι καὶ ϑεήλατον τοὔρ- 
γον τόδ᾽, ἡ ξύννοια βουλεύει πά- 
λαι, Ηετοά. 188 ὃ δὲ συννοίῃ ἐχό- 
μενος ἥσυχος ἦν. ὨῖΘ6 ἄστοι αἱθ 
Βοιγδοβίαπο ἀθΥ Θαδ]θη. ουτθρίθῃ 
ΒΟΒ ΘΖ ΠΟ Π 6 ΘΔ Ή ΚΘη 51π4 ἀπγοῇ 
καίτοι --- διώρισεν: τηρθαθαὐοῦ. --- 
δάπτομαι κέαρ: γ9]. οι. Οα. 1, 
48 δαΐεται ἥτορ, 1]. ὁ, 202 ὃν ϑυμὸν 
κατέδων. 1086 5. ΠῚ ΟΟΥ̓ Θάθπη5 Ὀδὶ 
Οἴοθτο Ταβο. ΠΙ 36. 

489, τούτοις: τοῦδ ἄθ Απ9- 
ασποῖς ὑ1οἴου Ὑ ουδοιίαηρ' σΘΒΡυΟΟἤ6 ἢ 
({18018} 

440 ἔ, τίς ἄλλος ἢ ᾽γώ: διὰ τὸ 
συμβαλέσθαι Ζιὶ κατὰ τῶν Τιτά- 
νῶν ὅ0}0]., νρ]. 219 τητῦ 2329, Π16Β68 
ὙοΥ δ] ηΐδ ᾿δῦ ἀατοῃ παντελῶς (ΘΠΗ 
τηϑῖι δ ἄθη αταπα Ζαγοσϑῃῦ7) 
ΒΘΥν ΟΥ̓ΡΘΒΟΌΘΗ. 

441. εἰδυίαισιν ἂν ὑμῖν λέγοιμι: 
ΥΡ]. 1040, Β'ρρ!. 142 καὶ λέγω πρὸς 
εἰδότα, ΔΡ. 1402 πρὸς εἰδότας λέγω, 
ΠΠ: 10, 200 εἰδόσι γάρ τοι ταῖτα 
μετ᾽ ᾿Δργείοις ἀγορεύεις, 25, 181 
εἰδόσιν ὕμμι ἐρέω πᾶσιν, Ῥιμά. 
Ῥγίῃ. 4, 251 εἰδότι τοι ἐρέω, ΟΡ. 
Ο. Κ. 1039 τὰ μὲν τοιαῦτ᾽ οὖν εἰ- 
δότ᾽ ἐκδιδάσχομεν, αν. ΗδκΚ. 670 
οὐ καινὸν εἶπας, εἰδόσιν δ᾽ ὦὠνεί- 
δισας, Προτοῦ. ΗΠ 108 ἐπισταμένοισι 
τοῖσι Ἕλλησι οὐ: συγγράφω, ΥΙ 8 
ἐπισταμένοισι εὖ οὐκ ἄν τις λέγοι, 
ῬΒΌΚ, ΠῚ 86 μακρηγορεῖν ἐν εἰδόσιν 
οὐ βουλόμενος ἐάσω, Ῥὶδαῦ. Ῥβουά. 
996 ΠΟΥΙ: ἈΟΙΙ5 ῬΥΆΘαΙΟΔ8. 

442. τάν βροτοῖς δὲ πήματα: ἃ 
εἶχον πήματα πρώην ὅ0η0]. Ὀ]6 
σορθην ρθη Ζαβθθηαθ ἀοΥ Νίοη- 
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ἀκούσαϑ' ὡς σφᾶς νηπίους ὄντας τὸ πρὶν 

ἔννους ἔϑηκα καὶ φρενῶν ἐπηβόλους. 
λέξω δέ, μέμψιν οὔτιν᾽ ἀνθρώποις ἔχων. 44 

ἀλλ᾽ ὧν δέδωκ᾽ εὔν οιαν ἐξηγούμενος" 

οὗ πρῶτα μὲν βλέποντες ἔβλεπον μάτην. 
΄ 3 »ὕ 3 5. δ , 

κλύοντες οὐκ ἤκουον. ἀλλ΄ ὀνειράτῶν 

ἀλίγκιοι μορφαῖσι τὸν μακρὸν βίον 
“ 2. ὦ ἣν, “,΄ "-" 

ἔφυρον εἰκῇ πάντα. κοὔτε πλινϑυφεῖς 4580 

δόμους προσείλους ἦσαν, οὐ ξυλουργίαν" 
κατώρυχες δ᾽ ἔναιον ὥστ᾽ ἀήσυροι 

ΒΟῆθη πα Ὀοκωηηῦ; ἀθβμα] ιϑὖ 
ΖῸ Απρὰρθ ἅον ψογαϊθπβίθ (68 
Ρτοπιθύμουβ αἴθ ΒΟ] θυαηρ, 4685 
ἐγάπουθη ΕἸθηᾶθθ ἀοσ Μομηβομμοῖῦ 
(441 [{) πδϊρ: ἴῃ ἀἴθβθτα ϑἴηπθ βαρὺ 
Ῥχομηθίμθα8 ΠΘΟΒΠΘΓ λέξω δὲ μέμψιν 
οὔτιν᾽ ἀνϑρώποις ἔχων. 

444, φρενῶν ἐπηβόλους: 8]. 
ΒΟΡΗ. Δπί. 492 λυσσῶσαν αὐτὴν 
οὐδ᾽ ἐπήβολον φρενῶν. ῬογΡγτ. 
ααδοϑῦ. ἨομμΘΙ. 1 τὸ δὲ ἐπήβολος 
σημαίνει τὸν ἐπιτυχῆ καὶ ἐγκρατῆ 
ἀπὸ τῆς βολῆς καὶ τοῦ βάλλειν. 
- Ζοφοκλῆς Δλκμαίωνι “εἰ εὖ φρο- 

γήσαντ᾽ (. ἀφρονήσαντ᾽) εἰσίδοιμί 
πῶς φρενῶν ἐπήβολον καλῶν σε 
(ἔ. 104). 

44. μέμψιν ἔχων: ὅορῃῇ. ΑἹ. 119 
μομφὰν ἔχων, Εν. ῬΒδη. {τ ὥστε 
μοι μομφὰς ἔχειν, ον. 1009 ἕν μὲν 
πρῶτα σοι μομφὴν ἔχω, ῬΑ ΒΒ ΊΒ0} 
ΤΡΚ, 1141 τῷ ὑπηκόῳ κατάμεμψιν 
ἔχει (ἡ πόλις) ὡς οὐχ ὑπ᾽ ἀξίων 
ἄρχεται. Ὧν αϑάδπϊτθ θαὐ δῦ οἷπθ 
Αὐὸῦ Ῥτοαϊουο818. 

4406. ὧν δέδωκ᾽ εὔνοιαν, (88 
ΟΠ] ΟἹ] τη θῖηθυ Δ ὍΘ (0 6. 
Ῥρύβοι ἅθδουίγαρθη). 

441. πρῶτα μέν: ἄθτη Θηἰβρυϊομῦ 
ἦν δ᾽ οὐδέν 404 (νρ]. 101--Θ9, 1010 
-- 1020); Ὧὰ5 αὐὐν6 ΟἸΙοα δῦ ταῖῦ 
καὶ μήν, ἀδΒ ΜΙουΐθ τη καί 8δη- 
ϑο κα ὕρ Εν. -- τὸ παροιμιῶδες ἐξη- 
γεῖται “νοῦς ὁρῇ καὶ νοῦς ἀκούει’ 
Ξ0Β0]. (νοῦς ὁρῇ καὶ τοὺς ἀκούει, 
τἄλλα κωφὰ χαὶ τυφλά ἰϑῦ οἴῃ ΟΥΒ 
65. ΕΡΙΟμ αι Δ Ο08). 

448 {, ὀνειράτων ἁλίγκιοι μορ- 
φαῖσι: νΡῖ. δὰ 848; Αὐἱθῦ. Αν. 6087 

ἀνέρες εἰκελόνειροι. ἴπ ἈΠΟΘΙΟΥ Βε- 
ΦΙθμαηρ᾽ ΠοΙϑῦ 65 Αρ'. 1218 ὀνείρων 
προσφερεῖς μορφώμοασι. ᾿λέγκιος 1ϑὺ 
θη Ἠοτπθ ΊΒο65 γον. --- τὸν μα- 
κρὸν βίον, αἂπὶ δυβσιαγἄοκθη, αδ85 
88 8108. ὥρευ 416 βρϑῃζθ Ῥαῦθι 65 
ΤιΘΌθη8 (τὸ μῆκος τοῦ βίου) ε:- 
βύγσθοκίθ, σχὶθ τὴν βᾶρθη θη 116 ΌΘ 
Ἰδηρθῃ Ἰαρ’. γε]. Ἴμαν. Η:ρνΡ. 8ὃτῦ 
νυκτὸς ἐν μακρῷ χρόνῳ τ. 87. 

4600. ἔφυρον. εἰκῇ: γ9]. Εν. 
ΒΡρΙ. 201 αἰνῶ ϑ' ὃς ἡ ἡμῖν βίοτον 
ἐκ πεφυρμένου καὶ ϑηριώδους ϑεῶν 
διεσταϑμήσατο πα ἀ16 Ὀδθὶ Ξ'[οὉ. 
0]. Ρῃγ5.1 " θυ μδ]δθμθ Θ06116. οἰ π 65 
ΤΥαρΊΚουβ: ἔπειτα πάσης Ἑλλάδος 
καὶ συμμάχων βίον διώκησ᾽ ῦὕντα 
πρὶν πεφυρμένον ϑηρσίν 3 ὅμοιον. 
πρῶτα μὲν τὸν πάνσοφον ἀριϑμὸν 
ηὕρηκ᾽ ἔξοχον σοφισμάτων (γ61]. 459), 
ἅσσα 416 Ἰδμρογθ Βθβοβεθι θαπρ' αϊ6- 
565 ὈγΖαβίαπαθβ Ὀ6Ὶ Τμπογϑῦ. Υ 951 ἢ-. 
-- οὔτε -- οὐ: γ 81}. 4719, 6πο. 291 
οὔτε κρατῆρος μέρος εἶναι μετασχεῖν, 
οὐ φιλοσπόνδου λιβός, ΒοΡ. Απΐ. 
249 οὔτε τοῦ γενῇδος ἣν πλῆγμ᾽ ̓ 
οὐ δικέλλης ἐκβολή, Ο. Κ. 912 οὔτε 
βλάστας πω γενεϑλίου πατρός, οὐ 
μητρὸς εἶχον, αν. Οὐ. 46 ἔδοξε δ᾽ 
Ἄργει τῷδε μήϑ᾽ ἡμᾶς στέγαις, μὴ 
πυρὶ δέχεσϑαι μηδὲ προσφωνεῖν 
τινα, Το. 984, ἔν. 824. --- πλινϑυ- 
φής (πὰς Εἷοὴ οι ΖΙθρθ]η. σθ- 
Ὀωαυῦ. 

451. προσείλους (εἴλη ἀ18 Βοῦπθη- 
ὙΥὮγ116) γΡ]. τοϊῦ προσήλιος, ἀντή- 
λιος. -- ἴὔρου αἴθ αἰῤίβομθ Εουπι 
ἦσαν ΥΒ]. Κυῦρεν 1 8 88, ἵ, ὃ. 

402. ἀήσυροι 6165, ΔΙΔοΥϊθου 
ἀἰδοανγθηῦοβ᾽ (Βο 2), “πὴ πη θ] π᾿, 

] 
] 

] 



ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ, τ 

μύρμηκες ἄντρων ἐν μυχοῖς ἀνηλίοις. 
ἦν δ᾽ οὐδὲν αὐτοῖς οὔτε χείματος τέχμαρ 

οὔτ᾽ ἀνθεμώδους ἦρος οὔτε καρπίμου ἀδὅ 

ϑέρους βέβαιον. ἀλλ᾽ ἄτερ γνώμης τὸ πᾶν 

ἔπρασσον. ἔστε δή σφιν ἀντολὰς ἐγὼ 

ἄστρων ἔδειξα τάς τε δυσκρίτους δύσειο. 

καὶ μὴν ἀριϑμόν. ἔξοχον σοφισμάτων, 

ἐξηῦρον αὐτοῖς, γραμμάτων τε συνϑέσεις. 
ὠνήμην ἁπάντων, μουσομήτορ᾽ 

460 

ἐργάνην. 

κἄξευξα πρῶτος ἐν ζυγοῖσι κνώδαλα. 

ξεύγλαισι δουλεύοντα σάγμασίν ὃ’ ὅπως 

ϑνητοῖς μεγίστων διάδοχοι μοχϑημάτων 

γένοινϑ', ὑφ᾽ ἅρμα τ᾽ ἤγαγον φιληνίους 46 Θι 
ἵππους. ἄγαλμα τῆς ὑπερπλούτου χλιδῆς. 

408. ΥΠ]ὶ. Ἦγιμη. ΧΧ 
Ἥφαιστον ἈΠ ὡς μετ᾽ ᾿᾿ϑηναίης 
γλαυκώπιδος ἀγλαὰ ἔργα ἀνϑρώ- 
πους ἐδίδαξεν ἐπὶ χϑονὸς οἱ τὸ 
πάρος περ ἄντροις ναιετάασκον ἐν 
οὔρεσιν ἠύτε ϑῆρες. νῦν δὲ... 
εὔκηλοι διάγουσιν ἐνὶ σφετέροισι 
δόμοισιν. 

464. ΖΔυαπβομδῦ τπέθυβο θα τηδη 
Θἶπθ ΥϑῸΠΘ τι. Θ1η6 1η1146 98} 65 Ζοιῦ. 
Ώ18 ὙἹου θα; Καοπηὖ βΒοθοη ΗΟΙηΘΥ. 

457. σφὶν: πὰ 252. 
4588. δυσκρέτους σοι γί δΌΘΗ σὰ 

ἀντολάς: “ὈΙομύον. ἸΙΘθθη ὙΥ τίου, 
αἴ6 σοὶ ΟἸΙθάθυη ρθη βΙη, ἴηϑ8 
ΦΘΙΪΘ Ζὶ ΥΟΚΘη, ὉΠῚ 65 σὰ Κυϑ- 
ἀϊρσοπ ἀπα Ὀοϊάθ ΘΗΡΘΓ Ζὶ καϊρἔεῃ. 
1. ΕἸ. 10ὅ ἔστ᾽ ἂν “παμφεγγεῖς 
ἄστρων διπάς, λεύσσω δὲ τόδ᾽ ἤμαρ, 
929 ἡδὺς οὐδὲ μητρὶ δυσχερής, 
ο. Κι, 1899 οἴμοι κελεύϑου τῆς τ᾽ 
ἐμῆς δυσπραξίας, ἔβομ. Αρ. ὅ89 
φράζων ἄλωσιν ᾿Ιλίου τ᾽ ἀνάστασιν, 
Βπη. 9 λιπὼν δὲ λίμνην Δηλίαν 
τε χοιράδα᾽ (οποία θυῖη σὰ ΒΌΡΗ. 
Ο. Ἁ. 802 “κῆρύξ τε κἀπὶ πωλικῆς 
ἀνὴρ ἀπήνης ἐμβεβώς). ΚΕ]. τὰ 21 
πὰ πἀπίθπῃ 1010, ΟΠο. 908 στίβοι 
ποδῶν ὅμοιοι τοῖς τ΄ ἐμοῖσιν ἐμ- 
φερεῖς, Ἐὰν. Ηρυδκὶ, 108 εἰς γόους 
τε καὶ τὰ τῶνδ᾽ οἰκτίσματα βλέψας, 
Μαα. 1806 ὕβρις οἵ τε σοὶ νεοδμῆτες 
γάμοι. Ζυ δυσκρίτους ἔδυ ἀδν 
Ξ68Ο], 4158. Ββίβρι6ὶ δῃ: οἷον Ὡρίων 
ὅτι δύων χειμῶνα ποιεῖ. 

ἨοΙΊΘΥ. 459 ἢ. καὶ μήν “ἴδγπον ΔΌοΥἦ: ζὰ 
240. -- ἀριϑμὸν.. γραμμάτων τε 
συνθέσεις. 16 ΕγΗπαπηρθη. ἀοὺ 
Βαυκαπδῦ, ἀθν ϑἰθυμκαπαᾶθ, Ζϑμ]θη- 
Ἰθῆγβ ἃ. Βαμδι ΡΟ μβομυ ὑ τ} 
ὍΘΙ ΒΟΡΒΟΊΣΙ68 ἴγστη. 899 οὗτος (11α- 
λαμήδης) δ᾽ ἐφηῦρε τεῖχος “ργείων 
στρατῷ, σταϑμῶν τ΄, ἀριϑμῶν καὶ 
μέτρων εὑρήματα ταν ἐφηῦρε δ᾽ 
ἄστρων μέτρα καὶ περιστροφάς πα. Ὀ61 
ἘαΡΙΡΙ 468 ἔγρτη, δ78 τὰ τῆς γε λή- 
ὕης φάρμακ᾽ ὀρϑώσας μόνος ἄφωνα 
καὶ φωνοῦντα συλλαβάς τε ϑεὶς ἐξ- 
ηῦρον ἀνθρώποισι γράμματ᾽ εἰδέναι 
ἄθπὶ ῬΑ] μηθ 465 ΖΡ ΒΟΥ] ΘΌΘη. 

401. μουσομήτορα: Ηβθ8. ΤΠπΘορ. ὅ2 
“Μοῦσαι Ὀλυμπιάδες κοῦραι ΕΙΠΕ 
αἰγιόχοιο, τὰς ἐν Πιερίῃ τέκε ἢῆνη- 
μοσύνη. δαί ἐργάτις Μηουσῶν ψινα 
μνήμη αἸομ θυιβοῃ 415 ἐργάνη μου- 
σομήτωρ ὈΘΖΘΙοΠμποῦ. ΥᾺ]. ποΟἢ Ζαὰ 
241, 

408. ξεύγλαισι δουλεύοντα σάγ- 
μασίν τὲ: 80 ψοΙᾶθη 1πΔ [,80. 1ὰ- 
ΘΆ118. τα. ΟἸΙ 61] να, ᾿ασαθηξα ἀπθου- 
Βομιθάθη. Ζα ξεύγλαισι δουλεύοντα 
γ6]. 968, ϑορῃ. Ο. Κ, 106 μόχϑοις 
λατρεύων τοῖς ὑπερτάτοις. 

404, διάδοχοι: ν9]. 1027 τι. πέρ 
αἀἀ5 1Υ΄0. ΕὙρΡΊη. (65 ἽἼΠρομ. λυόμενος. 

406. φιληνίους (γ6]. ΡΙπα, ΡΥ. 
ΠὋ 11 ἄρματα πεισιχάλινα) 5ἰομῦ 
ΡΟ  ρ ϊ56ῃ. 

400. ἄγαλμα τῆς ὑπερπλούτου 
χλιδῆς: 16 ΠΟΘ ΌΒΑΌΟΥΘΙ δῃ ΒΟ πθη 
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ϑαλασσόπλαγχτα δ᾽ οὔτις ἄλλος ἀντ᾽ ἐμοῦ 

λινόπτερ᾽ ηὗρε ναυτίλων ὀχήματα. 
τοιαῦτα μηχανήματ᾽ ἐξευρὼν τάλας 

βροτοῖσιν αὐτὸς οὐκ ἔχω σόφισμ᾽ ὅτῳ 410 

τῆς νῦν παρούσης πημονῆς ἀπαλλαγῶ. 

ΧΟ. πέπονθας αἰχκὲς πῆμ᾽" 

πλανᾷ. κακὸς δ᾽ 

ἀποσφαλεὶς φρενῶν 

ἰατρὸς ὥς τις ἐς νόδον 

πεσὼν ἀϑυμεῖς καὶ σεαυτὸν οὐκ ἔχξις 

εὑρεῖν ὁποίοις φαρμάκοις ἰάσιμος. 4τὸ 

ΠΡ. τὰ λοιπά μου κλύουσα ϑαυμάσῃ πλέον, 
οἵας τέχνας τὲ καὶ πόρους ἐμησάμην. 

Ῥίογἄθῃ τᾶν ὍΘ ἄθπ ΑὔΠμΘΠΘΥη ΒΘῊΓ 
στοῖβ, ἃ. ἴῃ Ῥέογαθη τ αγ68 Ὀ61 1ΠΠ6 ἢ 
ΔΟΥ Ἰκοβίβρίθ!ἐρϑὺθ Τιυχαβ σαν  ὈΘ ΠΗ; 
580 τ πυῦ 810} Ὁ61 ΤΙ υκ. ΥἹ 16 ΑἸΚΙ- 
Ὀϊαᾶο5 ἀρθὺ Ῥνδομῦ τῆς Ὀλυμπίας 
ϑεωρίας --- διότι ἄρματα μὲν ἑπτὰ 
καϑῆκα, ὅσα οὐδείς πω ἰδιώτης 
πρότερον, ὙΒῚ. Ηοτγοᾶ. ΥἹ 8ὅ Μηιλ- 
τιάδης ἐὼν οἰκίης τεϑριπποτρύφου, 
ΓΘ ϑπαοβίμ.} 42, 24 ἱπποτρόφος͵ ἄγα- 
ϑός ἐστι (Φαίνιππος) καὶ φιλότιμος 
ἅτε νέος καὶ πλούσιος καὶ ἰσχυρὸς 

ὦν, Ὀοβοηάουβ ἃ Όο. ἄθῃ Απΐϑηρ᾽ γΟῈ 
ΑὐἸΒίοΡῃ. Ὑ ΟΙΚΘη. 

4601. ἄλλος ἀντ᾽ ἐμοῦ: ΥΒ]. ΟΡ. 
Ο. Κ. 488 κεῖ τις ἄλλος ἀντὶ σοῦ, 
ΑἹ. 444 ἄλλος ἀντ᾽ ἐμοῦ, αν. Ηρτο, 
519 ἄλλος ἀντὶ σοῦ παιδός. ΗΘ]. δῖ14 
οὐκ ἔστιν ἄλλη σή τις ἀντ᾽ «ἐμοῦ 
γυνή. θώδὰ υγ, ΞΌΡΡΙ. 419 ὁ γὰρ 
χρόνος μάϑησιν ἀντὶ τοῦ τάχους 
μρείσσω τίϑησιν. 

408. Ἰλ κεὐ ας 80 βαρὺ ΕΠ] ῈΒ 
ΠδΥ65 γϑ]νοδθ, ΟνἹᾶ. Ῥοπί. 4, ὅ, 42 
γϑΐθ8 γϑ]ν δ, νρ]. ΘΡΡ]. τϑά νῆες 
ὠκύπτεροι, Ἐὰν. Ηρ. 62 ὦ λευκό- 
πτερὲ πορϑμίς, Ποτα. θὰ. 11,198 εὐήρε᾽ 
ἐρετμά, τά τε πτερὰ νηυσὶ πέλον- 
ται. -- ὀχήματα: γ6]}. ΒΌΡΡ]. 88 ξὺν 
ὄχῳ ταχυήρξει, βόρἈ. ΤΎΔοῃ. θὅ0 
πολύκωπον ὄχημα ναός, αν. ΤΡῊ. 
Τ. 410 νάιϊιον ὄχημα, 

412 ἴ, μεσολαβοῦσιν αἷ τοῦ χοροῦ 
τὴν ἔκϑεσιν τῶν κατορϑωμάτων 
διαναπαύουσαι τὸν ὑποκριτὴν [ 4ἰ- 
σχύλου] 680]. Ζα ἄθηῃ ζνγθοῖκο οἸθοῦ 
ἄρον Κουυρμαῖοβ, νγ16. 68 Ὀ6] ΒΟ] ΟΊ θἢ 

ΖΦ Ἰβομθηγθᾶθῃ 405 ΟμοὺΒ δϑυδρ 
θυ ΒᾺ1] δύ, ΠῸΣ θη νουϑιβοθηθῃ- 
θη αοάδηκθῃ 468 Ῥιουηθῦμθιαβ Ὀ6- 
βθδ ρομᾷ σπιθᾶθσ. Μι|ιὺ πέπονθας 
αἰκὲς πῆμ᾽ (ἀϊν οΥρϑῃῦ 65 ᾿ϑομβιηδῃ- 
1108) ἀνοκῦ ἄθν μοῦ ἀθηβο] Όθη 
ΤΠ 1116 8, ΘΙ] ΟΠ Υ ἴῃ ἄθη ΝΥ οὐ- 
ἤθη ἀθβ Ῥσγοιηθύμθιβ ἰοὺ. Εν ᾿ἰϑῦ 
θ᾽ αἴθ ππρθυθομΐίθ Βἄριηρ ου- 
βἰδαπῦ, ἀδίβ Ῥεοτιμθίμθαβ ἵπ θἷῃθ 
ΒΟ 6 ἴμαρϑ ΒΘ ΚΟΤΊΠΊΘῊ ᾿δύ, 1Π ὙΥ ΘΙ ΟΠ ΘΥ 
ΘΓ, οΥ δπάθση ρΘ ΒΟ] θη, ̓ δἴο Β6] υ8ὺ 
ἰοῦ σὰ ΠοΙέδη πγοὶίβ. --- ἀποσφα- 
λεὶς φρενῶν πλανᾷ Ὀθαθαϊοί ἀὰ8- 
56106 ψ|θ γοΥδτι5. οὐκ ἔχω σύφισμα: 
γ0]. Ῥϑυβ. 892 τάφος δὲ πᾶσι βαρ- 
βάροις παρῆν γνώμης ἀποσφαλεῖσιν, 
Εν. ΤρΡ᾿. Α. 142 μάτην ἢξ᾽, ἐλπέδος 
δ᾽ ἀπεσφάλην, Ἀρσ. 1580 ἀμηχανῶ 
φροντίδος στερηϑεὶς εὐπάλαμον μέ- 
ρίμναν ὅπα τράπωμαι. ἴ)ὰ85. Αβγῃ- 
ἀθύομ, σγ6 1} αἷθ Ἐγκιᾶσαπρ' γ0 πέ- 
πονϑὰς αἰκὲς πῆμα ΘΘσθθθη αϊτά. 
Κυιᾶρου 1 8 59, 1, ὅ. --- κακός Ὀ6- 
χἰθαν βίοι πἰομὺ δῦ ἀϊθ Ὀπρ βοΒ οΙς- 
ἸΙΟΒ κοῦ, βοπάθυη δα ἄρα ͵ιάθυ- 
ΒΡΥΘΟΙ, ἀδίβ οΓ τὰν ἐν δ μάᾶθγ0, 
ποὺ ἔν 510} Αὐχῦ ᾿ἰϑῦ, αὐδοκὺ 150 
δἴηθ ἈΠ] ΟΠ6 ΖανοΚυθίβαμρ; 8.118 
16 μισῶ ἴῃ ΕΓ. ἕν, 90 μισῶ σο- 
φιστὴν ὅστις οὐχ αὑτῷ σοφός. 

414. ἀϑυμεὶς : Βοΐσθ ἀθ8 ἀπο- 
ρεῖν. ψ 

4τῦ. δου ἀδ8 δυβθ ΘΙ, 8501Π0 εἶ 
τ. ἀδ8 ἄδζα ρομῦνρθ σύ γνϑ], σὰ 42. 
Ποῦ ἀράδηϊκθ ουϊηπουῦ 8 Μαγοὰβ 
ΧΥ͂ 81 ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ 



ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ. Ὁ 

τὸ μὲν μέγιστον, εἴ τις εἰς νόσον πέσοι. 
οὐκ ἦν ἀλέξημ᾽ οὐδὲν, οὔτε βρώσιμον 
οὐ χριστὸν οὐδὲ πιστόν, ἀλλὰ φαρμάκων 480 
χρείᾳ κατεσκέλλοντο, πρίν γ᾽ ἐγώ σφισιν 

ἔδειξα κράσεις ἠπίων ἀκεσμάτων, 

αἷς τὰς ἁπάσας ἐξαμύνονται νόσους. 

τρόπους τὲ πολλοὺς μαντικῆς ἑστοίχισα, 

χἄκρινα πρῶτος ἐξ ὀνειράτων ὃ χρὴ 488 

ὕπαρ γενέσϑαι. κληδόνας τε δυσκχρίτους 

ἐγνώρισ᾽ αὐτοῖς ἐνοδίους τε συμβόλους" 

γαμψωνύχων τὲ πτῆσιν οἰωνῶν σκεϑρῶς 

δύναται σῶσαι τι. δ [ποὰϑ ΠΥ 28 
ἰατρέ, ϑεράπευσον σεαυτόν. 

419. οὔτε --- οὐ --- οὐδὲ εἰοθῦ οἰ Π65 
ἀγθιδομοη οὔτε (σἱθ 464): σὰ 450. 
--- οὔτε βρώσιμον οὐ χριστὸν οὐδὲ 
πιστόν: 6]. Ασ. 1407 ἐδανὸν ἢ 
ποτόν, Ἐαγ. Ἦῖρν. ὅ10 πότερα δὲ 
χριστὸν ἢ ποτὸν τὸ φάρμακον, ὅ6Π0]. 
Ζιι ΑὙΙΒΌΟΡΗ. ῬΙαί. 111 φάρμακον 
καταπλαστόν: τῶν φαρμάκων τὰ 
μέν ἐστι καταπλαστά, τὰ δὲ χριστά, 
τὰ δὲ ποτά. ΜΙ|Εὺὲ ἀθὺ παΐ ὨΐοῚ σγου- 
Κοτητηθπάθῃ Ἐοττ πιστός τγρ]. πί- 
στρα. ΝΙομέ Ὀ]οΙΒ 485 Μοϑίγαμη, 50η- 
ἄθσιι ὅθ ἢ ἀοΥ ΟἸΘΙ ΘΟ ΚΙϑηρσ γριστόν 
πιστών Βομοιηὺ α16 πηρθν δ Π]10 6 
ἘΌττα γϑυϑη]αϊβϑὺ σὰ ὨΔΌΘΗ. 

482. ἠπίων: γρ]. ἤπια φάρμακα 
ΤΠ. 4, 218: 11, 880; ἠπίοισι φύλλοις 
ΒΟΡΉ. ῬμΙ. 697. 

484. τρόπους πολλοὺς μαντικῆς: 
ἀθου α1θθ6 ΘῈ 6]16ῃ ἀοὺ ὙΥ οἰββαρσπηρ 
(Τυθϑπτηθ τ. Βέϊησηθη, νου θα θαΐπη- 
56ῃ, γῦρ!ὶ, Ορΐἕετ) νρ!. Χρη. Μρϑι, 
Ππ 9. ὅσοι μαντικὴν νομίζοντες 
οἰωνοῖς τε χρῶνται χαὶ φήμαις καὶ 
συμβόλοις. καὶ ϑυσίαις, Ασιϑῦ. ἂν. 120 
φήμη γ᾽ ὑμῖν ὄρνις ἐστίν, πταρμόν 
τ᾽ ὄρνιϑα καλεῖτε (88 ΝΙδίβθη σα 
ΤΟΥ ΘΠ8 Γὰν ἀπο πβίρ, τηϊὐξαρβ ΓΣ 
Βὐπδυρ, ἀδμου ἀον γαμβο. Ζεῦ 
σῶσον), ξύμβολον ὦ ὄρνιν, “φωνὴν ὔρ- 
γιν, ϑεράποντ᾽ ὄρνιν, ὄνον ὄρνιν, 
Βυν. ΞΌΡΡ]. 211 ἃ δ᾽ ἔστ᾽ ἄσημα 
κού σαφῆ, γιγνώσκομεν εἰς πῦρ 
βέποντες, καὶ κατὰ σπλάγχνων πτυ- 
χὰς μάντεις προσημαίνουσιν οἰωνῶν 
τ᾽ ἄπο. -- Αὐο} αἴθ Μδμθκ σομῦν 

φὰ ἀθη 685 ΟΠ] ἀον ΜΘηβομΠοΙς 
ἰγαθυπάθα Κα! υπγοιυ]Ἱομ πησθη. 

485. ἔκρινα ον Θϑυν Ὁ ΠΏΠ16Π6 
Αὐβαγποὶς, νρ]. ὀνειροχρίτης, ΟΠο. 
81 κριταί τε τῶνδ᾽ ὀνειράτων. -- 
Ζὰ ἄθπ (θα δηϊζθη Ὑρ]. ΡΙπα ἢν ἤΤρΊη. 
90 εὔδει δὲ (ζωόν, ἀϊο 566]9) πρασ- 
σόντων με ἑλέων, ἀτὰρ εὑδόντεσσιν 
ἐν “πολλοῖς ὀνείροις δείανυσι τερ- 
πνῶν ἐφέρποισαν χαλεπῶν τε κρίσιν. 
480 ἢ ὕπαρ: γ9]. Οα. 19, ὅ41 

οὐκ ὄναρ, ἀλλ᾽ ὕπαρ ἐσϑλόν, ὅ τοι 
τετελεσμένον ἔσται. --- κληδόνες (οὔδν 
φῆμαι) 51η4 Βομ]οΚβ ββυϊτημηθη, ἐνό- 
διοι σύμβολοι ΑἸΖΘΙΟΠΘΗ, ἀϊ6 ὉΠΒ 
Ὀθῖπη Αὐβρθῆθη ΟὐΘΥ απ Πθίβοη 
Ὀθρθσπθη, ὝΡΙ. στάνη. Απρθοᾶ. 4, 241 
ἐνόδιον, ὅταν ἐξηγήσηταί͵ 71. τὰ ἐν 
ὁδῷ ἀπαντῶντα λέγων" ἐάν σοι ὑπ- 
αντήσῃ τοιοῦτος ἄνϑρωπος ἢ τόδε 
βαστάζων ἢ τόδε, συμβήσεταί σοι 
τόδε τι. ΟΠγγβοϑβί. ζα Ῥδαϊ. ΡΒ 68. 4, 
Ηοηη1]. 12: πολλῶν δειμάτων αὐὖ- 
τοῖς (4θῃ ΟὙἸΘΟΠΘΠ) ἡ ψυχὴ μεστή, 
οἷον" “ὁ δεῖνά μοι πρῶτος ἐνέτυχεν 
ἐξιόντι τῆς οἰκίας" πάντως μυρία 
δεὲ κακὰ -συμπεσεῖν᾽. “ἔξω δὲ ἐξ- 
ελϑόντι ὃ ὀφϑαλμός μοι ὃ δεξιὸς 

κάτωϑεν ἀναπηδᾷ" δακρύων τοῦτο 
τεχμήριον᾽, ΗοΥ. οατιη. 1Π 27, 1 Β΄, 
ΠῚ }Ρ0108 ῬΑΙΥΔΘ ΥΘΟΙΠΘ ἢ 15 ΟἸΏΘΗ, ἀαοαΐ 
οὔ ρυδθρηδηθ οϑπῖ5 δαῦ ἃ ἄρΊΟ 
τῶνδ, ἀθοῦτΥθηΒ πρῶ Τιϑηαγῖπο ἔθία.- 
ααθ ν]ρ68. Πατρὶ οὖ ΒΘ ΘΒ 18 
1ηϑύϊθαθιμ), 51 06. ΟὈ]]α Τὴ Β͵ 1111 
βαρτ[80 ἰθιταϊν τηδηποδ. --- ἐγνώ- 
ρισα: νρ9]. Ἠθβυοῖ. γνωρίσαι" φα- 
νεροποιῆσαι. 

488. γαμψωνύχων (1]. 160, 498 



τς ΑἸΣΧΥΛΟΥ͂ 

διώρισ᾽. οἵτινές τε δεξιοὶ φύσιν 
εὐωνύμους τε. χαὶ δίαιταν ἥντινα 490 

ἔχουσ᾽ ἕχαστοι. καὶ πρὸς ἀλλήλους τίνες 

ἔχϑραι τε καὶ στέργηϑρα καὶ συνεδρίαι" 

σπλάγχνων τε λειότητα. καὶ χροιὰν τίνα 

ἔχουσ᾽ ἂν εἴη δαίμοσιν πρὸς ἡδονὴν 
χολή. λοβοῦ τὲ ποικίλην εὐμορφίαν᾽ 49 

κνίσῃ τε κῶλα συγκαλυπτὰ καὶ μακρὰν 
3 -“ , ι 3 “4 

ὀσφῦν πυρώσας δυστέκμαρτον ἐς τέχνην 

ὥδωσα ϑνητοὺς καὶ φλογωπὰ σήματα 

αἰγυπιοὶ γαμψώνυχες): στοῖδθ, ΒοΟΕ- 
Βιοσομάθ Βαυυνῦσοὶ (Αα]ου, Ηδ- 
Ὀϊομίθ, Βαθ6η) ἀϊθηΐθπ ζὰν ΥΥ εβἷ5- 
ΒδρΌΏς. 

490 Ε΄ εὐωνύμους τε: ΥΡ]. Ζὰ 91, 
Δξ. 444 στένουσι δ᾽ εὖ λέγοντες 
ἄνδρα τὸν μὲν ὡς μάχης ἴδρις, τὸν 
δ᾽ ἐν φοναῖς καλῶς πεσόντα, ῬαΥἍ. 
τὸ πεζονόμον τ᾽ ἔκ τε ϑαλάσσας. --- 
δίαιταν... συνεδρίαι: Απο αἸ658 
Κοημύηϊββα σϑμῦχίθη σὰν Απρυγαὶ]- 
Ἰθῆχθ: 8516 Κοπηΐθη νουρθοαθαϊζαηρθη 
ΤΩΘΉΒΟΒΠΙΟΠΘΥ Ὑ ου ϑ] 1886 δ 16 
Ηδμα ΒΘΌΘῃ, ΥΒ]. Αὐϊβίοῦ. Βϊβῦ. 8π. 
ΧΟ Ὶ τοῖς ὠμοφάγοις ἅπαντα πολε- 
μεῖ, καὶ ταῦτα τοῖς ἄλλοις. ὅϑεν 
καὶ τὰς διεδρίας καὶ τὰς συν- 
εδρέας οἵ μάντεις λαμβάνουσι" 
δίεδρα μὲν τὰ πολέμια τιϑέντες, 
σύνεδρα δὲ τὰ εἰρηνεύοντα πρὸς 
ἄλληλα. Νδοι στέργηϑρα [ο]σὺ 4150 
συνεδρίαι 418 ὑΘοΠ ΠΊΒομ ὺ Αὐβάγποκ. 
ΠοΥ (6561 Κοιυβευ 6 Ὁ ἰδῦ ὈΘβομθΥ5 
Ὀ6Ὶ θη Ζαρνῦρσθ!η οηὐν]οκο]ῦ. 

498 Εἰ σπλάγχνων τε λειότητα: 
α16 Αοο. λειότητα τ. εὐμορφίαν 5'πα 
ΘΌΘΩΒΟ “- ΔΕΥ ΟὈ])εΚίββαῦζ τίνα 
χροιὰν ἔχουσα χολὴ δαίμοσιν πρὸς 
ἡδονὴν ἂν εἴη γῸὺη ἀθηὶ γψοῦϑα8- 
σϑμοπάθῃ διώρισα ΔΒ Πρ Ίρ'. --- Ὠ16 
ΕἸησον οἑἀθβοῆδα (ΘΟ ΧΟ ]ΒΡ101η8) θθΖοσ 
ΒΟ «ἁυῇ ΕΌὈΥ, [ρ6, Οδβία!ῦ ἀθὺ 
ΕἸησονγθιαθ. [Ι͂ἢ ὈΘΒΟΠΑΘΥΕΥ 6180 
ὈΘβομ δ σύθη 510} ἀδηηδ ἀϊ8 ἕερο- 
σπύποι (ϑυοσκόποι). 

494. πρὸς ἡδονὴν ἂν εἴη πῖθ 217 
καϑ᾽ ἡδονήν (ἐστι), ν9]. Ἐν. ΤΡΒ. 
Α. 1022 πρὸς ἡδονὴν φίλοις σοί τ᾽ 
ἂν γένοιτο. 

496. χολή: νρ]. Εν. 826 ἱερὰ δ᾽ 

εἰς χεῖρας λαβὼν Δἴϊγισϑος ἤϑρει" 
καὶ λοβὸς μὲν οὐ προσῆν σπλάγχνοις, 
πύλαι δὲ καὶ δοχαὶ χολῆς πέλας 
κακὰς ἔφαινον τῷ σποποῦντι προσ- 
βολᾶς. 

496 Εἰ κνίσῃ - τέχνην: ΠΏ 1656 
τέχνη ᾿ϑὺ ἀ18 ἐ ἐμπυρομαντεία, ὙΤ6 1066 
ΔΕ ζθίομθη (σήματα) ἃἂυ8 ἅδη 
Εογιθη, ἀοΥ Ηθ]16 ἀπα ΚΞ άτΚθ ἅδ᾽ 
Ορξδυβδιοτηθ ϑδηΐπϑμπη. 501086 ἔμ- 
πυρὰ (φλογωπὰ) σήματα (Υ6]. ΑΡΟ]]. 
ΒΒ. 1 144 αὐτὸς δὲ “ϑεοπροπίας 
ἐδίδαξεν οἰωνούς τ᾽ ἀλέγειν ἠδ᾽ 

ἔμπυρα σήματ᾽ ἰδέσϑαι) γοι ΒΟΒ]τη- 
τοῦ γογροαθαζαπηρ' 51πα ΞΌΡΒ. Απΐ. 
1006 ἢ. ΒοβοΒ]]ἀοτὺ: ἐκ δὲ ϑυμάτων 
Ἥφαιστος οὐκ ἔλαμπεν, ἀλλ᾽ ἐπὶ 
σποδῷ μυδῶσα πηπὶς μηρίων ἐτή- 
κετο κἄτυφε κἀνέπτυε, καὶ μετάρ- 
σιοι χολαὶ διεσπείροντο, καὶ καταρ- 
ρυεῖς μηροὶ καλυπτῆς ἐξέκειντο 
πιμελῆς. --- Νὰν ΠΟΠΠΤΠΟς ἰϑὺ τητῦ 
κνίσῃ --- ὀσφῦν 0} α16 ΠΘΏγ6 ΒοΥ- 
γΟΥΡΘΒΟΌΘΗ, 6 ]0}6 6116 465 Ορἕοσ- 
ἀϊθγθβ ππᾶ ἴῃ ΘΙ Ομοσ  6ῖ886 α1656 
ἀδΥρθοσδοιῦ πϑγάθη, οἷπθ ΕὙ]Πηη8- 
Υὰηρ ἃ. πίομῦ τη6ῃγ 818 οἷπθ Ευ]η- 
ὨΘΥαΠΡ δὴ 616 Ηθϑιοαίβοηθ ϑαρθ 
(5. ΕΠ οἰξααρ 5. 4); νϑ]. ἄασα Π.1,4600 
μηρούς τ᾽ ἐξέταμον κατά τε κνέσ 
ἐκάλυψαν δίπτυχα ποιήσαντες, ἐπ 
αὐτῶν δ᾽ ὠμοϑέτησαν. -- μακρὰν 
ὀσφῦν: 68 ἰϑὺ 448 βορ. ἱερὸν ὀστοῦν, 
ἀὰ8 ΗθηΠΠρθηθοῖη, Κυθαζοπᾶθ, 98- 
τηθϊηὗ, νβὶ. Εἰ. Ν. Ῥ. 408, 38 Ἱερὸν 
ὀστοῦν, τὸ ἄκρον τῆς ὀσφύος" οὕτω 
γὰρ κέκληται ὅτι μέγα ἐστὶν (ἀδτ- 
Ὠ8ΟΒ. Καμη τηδῃ (85 Βριμοίοι μα- 
κράν οὐ ΚΙ ἄγθη) ἢ ὅτι ἱερουργεῖται 
τοὶς θεοῖς. 



ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΟΤῊΣ. «1 «-- 

ἐξωμμάτωσα., πρόσϑεν ὕντ᾽ ἐπάργεμα. 
τ᾿ Υ ἘΤΕ τοιαῦτα μὲν δὴ ταῦτ ἔνερϑε δὲ χϑονὸς 500 

κεχρυμμέν᾽ ἀνθρώποισιν ὠφελήματα. 

χαλκόν, σίδηρον, ἄργυρον χρυσόν τε τίς 

φήσειεν ἂν πάροιϑεν ἐξευρεῖν ἐμοῦ: 

οὐδείς. σάφ᾽ οἶδα. μὴ μάτην φλύσαι ϑέλων. 
βραχεῖ δὲ μύϑω πάντα συλλήβδην μάϑε:; ὅ0 ὧι 

πᾶσαι τέχναι βροτοῖσιν ἐκ Προμηϑέως. 

ΧΟ. μή νυν βροτοὺς μὲν ὠφέλει καιροῦ πέρα. 

σαυτοῦ δ᾽ ἀκήδει δυστυχοῦντος" ὡς ἐγὼ 

εὔελπίς εἰμι τῶνδέ σ᾽ ἐκ δεσμῶν ἔτι 

499. ἐξωμμόάτωσα παπᾶ ἐπάργεμα 
ΘΗ ΒΡΥΘΟΘη. 5100}. ἴῃ ἸΠΥΟΥ οἰβϑηῖ- 
ΠΟμθα ,Βεάραϊυῃρ; ἀθηῃ ἄργεμος 
νόσος ὀμμάτων (ϑαν): ἀφ οὗ ἄρ- 
γεμα κατὰ Ζίέδυμον τὰ ἐπὶ ὀφϑαλ- 
μῶν λευκώματα (αἸ θα 60) (Εὐδέδν. 
Ῥ. 1480, 60) ἀπα ἐπάργεμα λέγεται 
τὰ ὄμματα, ὅταν ἢ τετυφλωμένα 
ὑπὸ λευκωμάτων (Η68γ6}.). Ζα 
ἐξομματοῦν (" 16 ΞοΒαρΡθη νοη ἄρῃ 
Αὔαρσθη ΠΘΠΠ]6Ππὖ) γρ]. ἀθη 8.8 ΞΌΡΗ. 
ῬΒΙπΘαΒ βὑδιητη θη θ ἢ 615 δὶ Αὐ]- 
Β[ΟΡΗ. Ρ]αύ. 68 (ἀντὶ γὰρ τυφλοῦ) 
ἐξωμμάτωται καὶ λελάμπρυνται κό- 
ρας, ἀδσὰ τπιηβούθη ὈΠΑ]ΙΟ θη Ατ5- 
ανῦοῖκ “οἴπθη (θη ίδυ βϑἰθοῃθῃ᾽. 
ΗΊΘΥ γοὰ ἄθηι βθῃθπάθηῃ ΜΘηβΟΠθη 
ται ἀθῃ σθβθμθηθη θσοηβίαπα 1 ὈΘΥ- 
ἔγᾶρϑθῃ, ψῖθ τυφλός Βον οὮ]} “πἰομῦ 
ΒΘῃθπᾶ’ 415 δοῃ “πϊομῦ 510 θα 
μοιβέ. 

501. ἀνθρώποισιν ᾿ἰϑὺ τοῦ ἄρτια 
γουθα]6η αι δίαηξν ὠφελήμοτα ΖᾺ 
γουρίπάθη (ρον ἀθπ Παίῖν Ὀ6ὶ ὦφε- 
λεῖν ΟΌΘΗ ζΖὰ 9542): νΡ]. 612, Ατῇ- 
βίορῃ. ΝᾺΡ. 806 οὐρανίοις τε ᾿ϑεοῖς 
δωρήματα, ΡΙαύ. ΑΡΟΪ. 80.ῚΑ τὴν 
ἐμὴν τῷ ϑεῷ ὑπηρεσίαν, 0} ΕΓ. 
Τρ. Τ΄ 8817 τὰ Ταντάλου ϑεοῖσιν 
ἑστιάματα, Κυᾶρου 1 8 48.12.4. 

ὅ02. ἄργυρον χρυσόν τε: ἀἷ8 
ἢ Ἰούζύθηῃ Οοροηβίδηαο βπα ἔν 
ΒΟ ἀυγοι τὲ νϑυθυη θη ἃ. σΘΌΘη 
ΖΒΘΤΉΤη θυ. (8.5 αὐὐζθ 6164 ἄρον ΑαΓ- 
ΖΒΒΙαπρ', γὙ5]. ΟἿο, αἷν. 1 61 δυχαχα 
οὐ ὐσθηύμιηῃ, 8.68, ἴϑυΎ ΠΏ]. 

504. φλύσαι: γρ]. Οἵο. 46 Βη. Υ 21 
αἸχουῖῦ μΠοο αὐἴάριη ἘΠ᾽ σαγαβ, 561ι- 

ῬοΥ Ὀθαύαπι 6856 βϑριθηΐθμη, αποᾷ 
αὐϊάρηη. βοϊϑί ΠΟΠΠΉ1- 
αὐδη. 

ὅ0ὅ. ΥΡρΊ. ἔττιγ. ἔγοτη. 862 »ὅ βραχεῖ 
δὲ μύϑῳ πολλὰ “συλλαβὼν ἐρῶ, 
Τπογϑῦ. ΥΙ 1088 864. Ὀγθυιῦου ρϑυοὶβ 

ΘΌΠ]Πγ6 

" Ῥγδθβῖαῦ ΘΟμΉ ΡΥ ΘΠ θ.Ὸ τα δ. 
801. μή νυν βροτοὺς μὲν ὠφέλει, 

σαυτοῦ δ᾽ ἀκήδει (ἀκηδεῖν ΘΙ 
ΘΡΙΒΟΠΘ5. νου) ἤδῸῊ ΟΥ̓ ἴπη Οτὶθ- 
ΘΟΒΙΒοῆθη Ὀοβοπᾶθυβ ὈΘ]ΙοὈἔθη Ῥαγᾶ- 
ὑακὐϊβομθη δαί σαπρ ἐὰν μή νυν 
βοοτοὺς ὠφελῶν σαυτοῦ ἀκήδει. 
ΥΕ]. Ἰϑδιποβίῃ. 9, 27 καὶ οὐ γράφει 
μὲν ταῦτα, τοῖς δὲ ἔργοις οὐ ποιεῖ. 
ἴῃ ὠφέλει ᾿ϑοῦ ἰοῦ ἀ16 Ζοϊῦ, ξοι- 
ἀΘΥη πα] ἄθυ ἄθη ἀκήδει οπξάοσοη- 
Θοβθίχία [ππ8]Ὁ ὈουἸοΚΒΙ ΟΠ ΙΡῸ. 

509 ἔ. Ὑγα5 Ρτοπιθίμϑιβ 416 νου- 
ϑαθοοβασὺ ποῦ, δῦ οἱπροίγθίθη: δαΐ 
ἄρῃ Ὁμοῦ μαῤ 416 ΒΟΒΙἀουαηρ 68 
γι Κοα8. τἀπα Βομαουβ 468. ΡῬτο- 
τηθύμϑυβ 50] ἤθη ΕΠἸΠασΟΚ ρϑιηβοῦ, 
ααΐθ ΘΓ 1η θυβο δ ηρΊΙ μον Β6- 
ψπαθυαησ πηθὶηῦ, Ρτγουηθίριιβ 
Ὀγδαθηθ. ΠῸΥ βϑῖπο, ΚΙαρποιῦ φαΐ 
ΒΘΙΠ6. ΘΙΘΘΠΘΗ ΑΠρΟΙΘσθη ποθ. σὰ 
τἹοπΐθη, πτη ρ] θῖομθ Μδομὺ πὶ 2608 
Ζὰ ΘΕ]ΔΉΡΘΗ. ΝΟΡΘΗθΘὶ αὐ ]ὺ ἀον 
Θθάδηκο ἄθ5 ὉΠΟΙΒ δἷπθ ΘΘΥΊΒ56 
ὙγΔΒγμοῖῦ [ἄν ἄθῃ Καπάϊσθπη Ζυ- 
ΒΟμδαθυ, ᾿πᾶθηι ἅπι Επα 6 "ἄδυ Ὁ8- 
ἔγοῖξθ Ῥχοιηθίμθαβ 818 δἱπ Ποοῆνοι- 
Θῃγίον Καϊξατρούν ἄθῃ ἀπάθγθῃ Οδύ- 
ὕβυη, 8150 8ιο ἢ Ζθπ8 σὰν βϑῖῦθ ἐὐὐύ. 
ὕπυσθηβ ἀϊοπί ἄθν Θθάδηϊθ ἄδΖα, 
Ἐπὶ δι 416 ΕἸ Πππηρ 468 Θομοίπι: 
ΠΪ88085 Του ζα]ο᾽ΐθη ἀπα 16 ᾿ΠΏΘΥΘ 
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λυϑέντα μηδὲν μεῖον ἰσχύσειν Ζ1]ιός. 610 

ΠΡ. οὐ ταῦτα ταύτῃ μοῖρά πῶ τελεσφόρος 

χρᾶναι πέπρωται. μυρίαις δὲ πημοναῖς 

δύαις τε χαμφϑεὶς ὧδε δεσμὰ φυγγάνω" 

τέχνη δ᾽ ἀνάγκης ἀσϑενεστέρα μαχρῶ 

ΧΟ. τίς οὖν ἀνάγκης ἐστὶν οἰακοστρόφος; 518 

ΠΡ. Μοῖραι τρίμορφοι μνήμονές τ᾽ Ἐρινύες. 

ΧΟ. τούτων ἄρα Ζεύς ἐστιν ἀσϑενέστερος: 
27 μ᾿ 3 , δὶ , 

ΠΡ οὔχκουν ἂν ἕχφύγονι γε τὴν πεπρωμένην. 

ΘΠ σατααηρ 468 Ρτοιπθύπειβ Ζὰ οἴθη- 
ὈΔΥΘΗ. 

511. Ῥτοιηθῦμθαβ πἰτηγαῦ (85 ἐκ 
δεσμῶν λυϑέντα μηδὲν μεῖον ἰσχύ- 
σειν ΖΙιός δ, τὰν Ἰϑ[βῦ οὐ ἀ16. Μ6ι- 
ΠΌΠΡ 468 Ομουβ ἅθθν ἄθῃ Ζοιῦραηκὺ 
(οὔπω τελεσφόρος) πὰ αἴθ Ατῷ πα 
Ὕγοῖβα ἄθν Βοίγοιπηρ (ταύτῃ “ψὶθ 
αὰ τηρϑιηβὺ᾽, ν 9]. σὰ 947) ποι ρσο]- 
ἔθη. -- μοῖρα ΓΕΞΕ ΤΣ γ6]. τὴν 
πεπρωμένην μοῖραν Ἠετοά. 1 91. 
1656 ΔΠΠσϑιηθῖηθ ΒΘΖθι ομππηρ' Ἰοιζοῦ 
ΌΘΥ σὰν ὈΘβοπμάθυθη ΒΘβρυθοπμαηρ 
465 γουβῆηρ 5585. --- τελεσφόρος: 
Ἐπιν. Ηρτθκ]. 899 Π͵οῖρα τελεσσιδώ- 
τειρα. --- Ζπι ἀ6Υ 1τηὐγϑηβινθη Β6- 
ἀθαΐαπρ' γοη κρᾶναι “810}} ΘΥΕᾺ]1θ μ᾽ 
(οὔπω μοῖρα πέπρωται ταῦτα ταύτῃ 
κρᾶναι) νο]. ΟΠο. 1076 ποῖ δῆτα 
πρανεῖ, ποῖ καταλήξει μετακοιμι- 
σϑὲν μένος ἄτης; --- [ϑογ 8680]. Ὀ6- 
τηογκύ: οὔπω μοι “1υϑῆναι μεμοί- 
ραται" ἐν γὰρ τῷ ἐξῆς δράματι 
λύεται, ὃ παρεμφαίνει Αἰσχύλος. -- 
πὸ ΝοΟβδμηθηρ ἀἰΘ68 685 γ ΘΥΒ08 
βοβϑίῃ Εἰυτ. Μϑα. 865 ἀλλ᾽ οὔτι 
ταύτῃ ταῦτα, μὴ δοκεῖτέ, πω 28 
5861Π΄, Υρ]. ΑὙΙΒίΟΡΙ,. Εαα. 848 οὐκ, 
ὠγαϑοί, ταῦτ᾽ ἐστί σῶ ταύτῃ μὰ 

τὸν ΠΠοσειδῶ. 
819. φυγγάνω: Ὧ85 Ῥγάβθηβ Ὀ6- 

ἀρυϊού “68 ἰθὺ αἷθ ΒΘΒυ πη πη πη Ρ᾽, 
ἀδ.5 1.8 Θα Ἰκουηπθ᾽, πῖθ δῦ ἐκ- 
φυγγάνω “ἴοι Βαθ6 ἀἃ5 Μιδ6] ἴῃ 
θη Ηδηᾶθη σὰ θαὐκοιηπιθηῦ. Ὑρ]. 
ΟΡ. Ρμ1]. 118 αἵρεὶ τὰ τόξα ταῦτα 
τὴν Τροίαν μόνα. 

814. τέχνη, 50]]οΥὔα: ον δα 
“ΟΕ ΒΟΒΙ ΟΠ ἸοὨκοῖῦ ἃ. ΕΠ ἀβδτηϊχοιῦ 
ἰδῦ Βοι ἤομου 8418 αἰ Νούσομπαιϊρ- 
Και’ ἰδῦ δἱ!ρθιηθίη; Ρυουηθίμθιιβ 
τηθὶηΐ, αἷθ Ζθὶῦ βϑίῃθυ Πιὔὕϑαησ' 56] 

ἀσγτοῃ ἀἃ8 γουβθηρηῖθ Ὀδϑυϊητηῦ:; 
ἀδ5 ΚΕὔηπηθ δὲ ποῦ πάθη, ἃ. 0 ἢ 
268 πιθβ8 510} ἀθηῦ ὉΠΟΟΥ  Θυ ἔθη. 
1)88 1οἰχύθσθ μβορύαεν μου 817 πϑυύγου. 

610. οἰακοστρόφος (148): 
Ἴἢ πθββθη Ηδηάθῃ Ἰοὺ ἀ186 Αὐε- 
ξάμσαπσ 65 ΘΊΡΘ ὙΝ ΕἸ ὑσοβοῦσθβ 

ὅ10. τρίμορφοι: ἃ. 1. ἑνὸς ὀνό- 
ματος (Μοίρας) τρεῖς μορφαέ, 16 
πη ΣΘ ΚΘ μρῦ Γαῖα πολλῶν ὀνομάτων 
μορφὴ μία 210. -- μνήμονες: Υγρ]. 
Ἀρ. 166 παλένορτος οἰκονόμος δολέα 
μνάμων μῆνις, Ἄετρ. Αθη. 1 4 ταθ- 
ΤΠΟΥ ΘΙ [ΠΠΟΠ18 ΟὟ γᾶτη. Εἰατη. 882 
ὈΘΖΘΙΘμμθ 5108 α΄16 ΕΠ γΘη. 818 
κακῶν μνήμονες, σεμναὶ καὶ δυσ- 
παρήγοροι βροτοῖς. 16 ΜοΙτΘη πα 
416 νευίγοίοσυϊηποη αἀοὺ οῖσεα 66- 
βϑίζθ, 416 ΕσΊπυθη 8 Πθη ΌΘΥ 1Πγ6 
Αὐβέσπιηρ', ᾿πᾶ θη 516 ἀθυθη Υ 6 - 
Ἰθίζαηρ ΒΟ ου δηπᾶθῃ, τὙρ]. Βαμα. 
884, ψῸ 416 ΕΥΙΠΥΘῺ βΆβθῃ: τοῦτο 
γὰρ ἐγ Μοῖρ᾽ ἐπέκλωσεν "ἐμπέδως 
ἔχειν, ϑνατῶν τοῖσιν αὐτουργίαι 
ξυμπέσωσιν μάταιοι, τοῖς ὁμαρτεῖν, 
ὄφρ᾽ ἂν γᾶν ὑπέλϑῃ, πη Ηθβὶοα. 
ΤΏΘορ. 2117 καὶ Μοίρας καὶ Κῆρας 
ἐγείνατο (Νὺξ) νηλεοποίνους (8 
Οὐ θδυ πη Ρ5105. βγωΐθπᾶθη [Κούθη 
πδρθη ἀἴ6 56 106 Βϑαθαΐαηρ σὶρ 16 
Εσιηγ θη, ΥὙ9]. ϑϑρύ. 1064 φϑερσιγε- 
νεῖς Κῆρες ᾿Ερινύες τπιηᾶ ἔπι. 821, 
ψὸ αἴθ Εσϊηγοι ο] ΘΙ Ομ ἢα}18 ΚἸπαδΥ 
ον Ναομρῦ ρσϑηδηπῦ σποτθη). “-- 
ὈΊΘβον  8υ8, σαβατητη θη Βα] ἤθη ταϊῦ 
910 , ποῖρῇ, ψδτατα ΖΘ.8 ΠΟΘΙ. ἄθ πὶ 
Ψουμπιρτιἶθ8θ πηὐου]θρῦ, σου Υο 
Ῥτοχποίμουβ ἀἴ6 Θοέδμν ἀδυ Βπέξατο- 
παπρ᾽ γθγϑυθῦ, Υ 6]. Εππ]δίἑαηρ 5.10 ἢ, 

618. οὕκουν -- γε: αἷθ Μδομῃῦ 
465. Ὑ θυ ηρηΐβθο ἄροι Ζθὰθ σῖγα 
ΔῈ} αἴθ Νοδνομα! ρἸκοῖε, οἷῃ εῖ- 

' 
' 
' 
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ΧΟ. 

ΠΡ 

ΧΟ. 

ἽΕΡ. 

΄, Ν , δὴ Χ 9. ἘΝ » 
τί γὰρ πεπρῶται Ζηνὶ πλὴν ἀεὶ κρατεῖν: 

8, 3 “1 2 7 δὶ , 

τοῦτ᾽ οὐκ ἂν ἐχκπύϑοιο μηδὲ λιπάρει. 

ἢ πού τι σεμνόν ἐστιν ὃ ξυναμπέχειο. 
520 

ἄλλου λόγου μέμνησϑε. τόνδε δ᾽ οὐδαμῶς 

καιρὸς γεγώνειν, ἀλλὰ συγκαλυπτέος 

ὅσον μάλιστα" τόνδε γὰρ σῴζων ἐγὼ 

δεσμοὺς ἀεικεῖς καὶ δύας ἐκφυγγάνω. ὅ2ὅ 

(στροφὴ α΄) 
ς ὁ πάντα νέμων ΧΟ. μηδάμ᾽ 

ϑεῖτ᾽ ἐμᾷ γνώμᾳ κράτος ἀντίπαλον Ζεύς. 
(ηδ᾽ ἐλινύσαιμι ϑεοὺς ὁσίαις ϑοίναις ποτινισσομένα ὅ80 

βουφόνοις. παρ᾽ ὠκεανοῦ πατρὸς ἄσβεστον πόρον, 
μηδ᾽ ἀλίτοιμι λόγοις" 
3 Τς Δ. 2 , Ἁ , ᾽ 2 ΓΡΕΥΣ 

ἀλλά μοι τόδ΄ ἐμμένον καὶ μήποτ᾽ ἐκτακείη 8 

(ἀντιστροφὴ α΄) 

ἁδύ τι ϑαρσαλέαις 

Θθμθη σθρσθη 16 ὙΥ ἰογαππηρ Ζὰ 
Ὀὔπθμ, Ὀθβομνδπκῦ. Υ 61]. ἀ16 Υ οὔθ 
ΔοΥ Ῥγύμϊδ Ὀ61 Ηδτχοά. 1 91 τὴν 
πεπρωμένην μοῖραν ἀδύνατα ἐστι 
ἀποφυγεῖν καὶ ϑεῷ. 

519. ΥρΊ. Ευπι. 196 τί σοι πέ- 
πραλται ποῦγμα πλὴν τεύχειν κακά: 
δ. [.6Γ ὅ080]. Ὀθπμουκῦ: τῷ 

ἑξῆς δράματι φυλάττει τοὺς λόγους. 
- λόγος (τῖθ ἔπος) μέρ σοι ἄθια 
ΤΏ Πα]ῦ οαδΥὺ (ορθπβίαμα ἄον Ββαθ. 
ΥρΊ. Ἐν. 6]. 120 ἄλλου λόγου 
μέμνησο, μὴ κείνης ἔτι. 

24, ὅσον μαλιστα “ιῖΘ6 ὅσον 
τάχιστα, γ5]. Κυᾶρου 11 8 49, 10, 2. 

526--ὅ60 «ποῖδο8 Βὐαβίπιοη. 
ον [πμα]ῦ, σπϑιομου ΕὙθάθη τηϊῦ 
ον αοἰνμοὶῦ τὰ. τ πῖσθθ, ἀπρϑϑυδυθθβ 
Τα ῖη Ῥυθῖβῦ, θηὐβρυϊομῦ ἀθιη 66- 
ἀδηκθη 468 ὉΒονμσθυϑ 519 τί γὰρ 
πέπρωται Ζηνὶ πλὴν ἀεὶ κρατεῖν; 
Ζὰ ἀἴθβθια ΤΠ α]} βυϊτηιηῦ 65 Μαίβ 
ἋοΥ ΘΘΥΟ ΒΒ. ΒΟΠ θη Ἐρίβυηνμοία 
(θακύγ!ο- Ερ᾿υ1θθη), γϑ ἢ θ “πὶ ἅθΥ 
Ομ] 465 ὑσαρΊβομ θη ῬΑΙΠΟΒ θἴπθη 
ΑἙΡΘΗΌΠΙΟΙ οχαυϊοκοηᾶθν Κῦμ]6 
Ὁ. Ὠρθιΐθγθη ΕὙΪΘαΘη5. που Θ᾿ Πυθα 
(ΥΥ δϑβύρα)). 
520 ἢ ὃ πάντα διοικῶν Ζεὺς 

μηδέποτε ἀντίπαλον κράτος ποιοῖτο 
τῇ ἐμῇ γνώμῃ ἀντὶ τοῦ μηδέποτε 

ἐναντίος μοι γένοιτο ὅ0}ο]. --- θεῖτο 
κράτος ἀντίπαλον: γ9]. χὰ 169. 

629 ἔ, ὁσίαις ϑοίναις: ἀ16 Ορΐεν- 
τη] σοῖΐθι, 6 19 μ6 ἅ16 ΟΚθδηϊάθῃ 
ἄθῃ οὔθύθη ΟΟύϊθυηῃ. ἃτη ΟἸΚθδπΠῸ8 
ἀδΥ θυ ΠΡ, ΘΥΠΠΘΤῚ 8π ἀϊ6 Μ881- 
χοϊξθῃ ἀδὺ Ἀθΐορθα Ὀ61 Ἠοχιθυ 
{: 1, 428 Ζεὺς γὰρ ἐς Ὠκεανὸν 
μετ᾽ ᾿ἀμύμονας Αἰϑιοπῆας χϑιξὸς 
ἔβη κατὰ δαῖτα, ϑεοὶ δ΄ ἅμα πάν- 
τὲς ἕποντο). -- βουφόνοις: ΥΡῚ]. Εαπη. 
288 καϑαρμοῖς χοιροκτόνοις, Αρ', 209 
παρϑενοσφάγοισι ῥείθροις. 

582. ἄσβεστον πόρον: νρ]. 189, 
ἄσβεστον" ἀκατάπαυστον ΘΞγοΙ., 
Ἀνσ, 958 ἔστιν θάλασσα, τίς δέ νιν 
κατασβέσει: Ζὰ πόρον 806, Ομο. 866 
παρὰ Σκαμάνδρου πόρον, ̓ Ροιβ. 493 
ἐπ᾽ ᾿Δξίου πόρον. 
ὅ84 ἔ. τόδε “[οἸ]ροπᾶθ ΓΘ θ6π8- 

τ6ρ6]", --- ἐκτακείη: Υἱάθύαν ὦ 5011- 
Ῥύστα πὶ ὕθ.}15. ΘΟ 618 ρϑΌϊ ἀπ 6886, 
αὐδ Ἰρὴϊ δαμηοΐο αὖ 50118 τῷ 118 
ΟΟἸ]Π]ααθδοῖῦ Ἰάθοαῦθ ἀθ]θύαν. ϑῖο 
Αὐϊβίορῃ. ΝΡ. 710 ἘΓΆΜΗΣ ἀπωτέρω 
στὰς ὧδε πρὸς τὸν ἥλιον τὰ γράμ- 
ματ᾽ ἐκτήξαιμι τῆς ἐμῆς δίκης 
(ϑομα ). 1]. 189 α. Κυῖδδ οἷθρ. 
ἔρτῃ. 2, 12 λῆστις δ᾽ ἐκτήκει μνη- 
μοσύνην πραπίδων. 

ὅ806. Μρ]. Τποορση. 106 ὧδ᾽ εἴη 
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τὸν μακρὸν τείνειν βίον ἐλπίσι. φαναῖς 

ϑυμὸν ἀλδαίνουσαν ἐν εὐφροσύναις. φρίσσω δὲ δὲ 

δερκομένα 540 

μυρίοις μόχϑοις διακναιόμενον - - «-. 

Ζῆνα γὰρ οὐ τρομέων 
ἰδίᾳ γνώμᾳ σέβῃ ϑνατοὺς ἄγαν, Προμηϑεῦ. 

(στροφὴ β΄) 
φέρ᾽ ὕπως ἄχαρις χάρις, ὦ φίλος, εἰπὲ ποῦ τίς ἀλκά; δ4ὅ 

τίς ἐφαμερίων ἄρηξις; οὐδ᾽ ἐδέρχϑης 
3 ΄ ΡᾺ ὀλιγοδρανίαν ἄκικυν 

ἀντόνειρον, ἃ τὸ φωτῶν 

ἀλαὸν {δέδεται γένος ἐμπεποδισμένον; οὔπως 

κεν ἄμεινον" ὁμόφρονα ϑυμὸν ἔχον- 
τας νόσφι μεριμνάων εὐφροσύνως 
διάγειν τερπομένους. 

581. τὸν μακρὸν βίον (.,4116 Τὰρ8 
Βθίῃθβ ᾿ΘΌΘηΒ'): ζὰ 449, -- τείνειν: 
Ῥθι8. 108 ὃ μάσσων βίοτος 1 ἣν ταϑῇ 
πρόσω, Αδ. 1802 ἡ καὶ βίον τείνον- 
τες ὧδ᾽ ὑπείξομεν; ΒΥ. ἴοη 6024 
βίου αἰῶνα «τείνει, Μεα. 610 ἄπαις 
γὰρ δεῦρ᾽ ἀεὶ τείνεις βίον; 

ὅ88. φαναῖς ἐν εὐφροσύναις: 
γ9]. ΡΙαῦ. Ρμδάν. 260 ἵν εἰς γὰρ 
σκότον οὐ νόμος ἐστὶν ἔτι ἐλϑεῖν 
τοῖς κατηργμένοις ἤδη τῆς ἐπουρα- 
νίου πορείας, ἀλλὰ φανὸν βίον δι- 
ἄγοντας εὐδαιμονεῖν. -- ἀλδαίνειν Θ΄ 
Θρίβομθβ δνοῦῦ τίῖθ νουπον ἀλιτεῖν. 

548. ἰδίᾳ Θαΐβρυϊομῦ θη Θ1ΠΠΘ, 
ποῦ ρον θη Υ ϑυβιηδίβθ, ὙΘΙ ΘΗ ΘΒ 
-ὖὺ - νθΥ]ΔηρΊ. γρ]. Αμπδηρσ. 

644. φέρ᾽ ὅπως Ῥτᾷρσπεοῦ, δεῦρο 
δὴ καὶ σκόπησον ὅ680]. τς ἄχαρις 
χάρις: ἡ χάρις ἣν ἐχαρίσω “τοῖς 
ἀνϑρώποις ἄχαρις ἣν καὶ ἀμεί- 
ψασϑαί σε μὴ δυναμένη 5680]. ΣΎΡῚ- 
Αρσ. 104 ἄχαριν. χάριν ἀντ᾽ ἔργων 
μελέων ἀδίκως “ἐπικρᾶναι, Ομο. 42 
τοιάνδε χάριν ἀχάριτον ἀπότροπον 
κακῶν, Ἐϊαγ. ΤΡ. , 6600, ῬΠδη. 1757, 
ἃὯδ5 Ηομθυῖβοῃθ Ἶρος Ἄϊρος (θα. 18, 
73) ἃ. σὰ 904. --- ποῦ τίς: ν6]. Εαγ. 
ΑΙΚΚ. 218 ἰὼ Ζεῦ, τίς ἂν πῶς πᾷ 
πόρος κακῶν γένοιτο; Κυᾶρου 8 δ1, 
17. 10. 

ῦ40 ἢ ἐφαμερίων: κὰ 88. -- Ζὰ 
ἄου ΒΟ] ἀθυαπρ ἀοΥ ΠΘΠΒΟΒ]]ΟΠΘη 

δῦ0 

ΟΠηπιδομῦ ἃ. Βομνγῇομθ υ98]. Αὐὶ- 
βίορῃ. Αν. 08ὅ ἄγε δὴ φύσιν ἄνδρες 
ἀμαυρόβιοι, φύλλων γενεᾷ προσό- 
μοιοι, ὀλιγοδρανέες, , πλάσματά πη- 
λοῦ,. σκιοειδέα φῦλ᾽ ἀμενηνά, ἀπτῆ- 
νὲς ἐφημέριοι, ταλαοὶ βροτοί, ἀνέρες 
εἰχελόνειροι. -- ὀλιγοδρανίαν (τὺ 
ΘΡΊβομου αϑηθ δ): Ὀ61 Ηομηον 
βίθῃὺ ἀδ8 Ῥδυίορ ὀλιγοδρανέων 16 
ὀλιγηπελέων. - ἄκικυς" ἀσϑενής, 
ἀδύνατος ἨΘΒΥΟΙ. ΑΘ50}. ἕγρτα. 280 
σοὶ δ᾽ οὐκ ἔνεστι κῖκυς οὐδ αἷμόρ- 
θῦτοι φλέβες, θα. 11, 898 ἀλλ᾽ οὐ 
γάρ οἱ ἔτ᾽ ἦν ὃς ἔμπεδος οὐδέ τι 
κῖκυς. 

ῦ48. ἀντόνειρον, ἰσόνειρον, τΈ]. 
χὰ 448, Ριπα. Ῥγθμ. ΥΠῚ| 180 ἐπά- 
μεροι" τί δέ τις; τί δ᾽ οὔ τις; σκιᾶς 
ὄναρ ἄνϑρωπος, ἔαρ, Μαά. .1284 
τὰ ϑνητὰ δ᾽ οὐ νῦν πρῶτον ἡγοῦ- 
μαι σπιᾶν. -- φωτῶν, ἀνδρῶν, γϑ]. 
ϑόορῃ. ΑἹ. 800 ὥστε φῶτας ἴπι Θθροη- 
βαδΖ Ζὰ ΤΊοτθῃ. -ὺ δέδεται: ΑἸ. 
Ῥα]. ΥἹ 296 ἐκ γήρως ἀδρανίῃ δέ- 
δεται. 

ὅ80. οὔπως -- παρεξίασι βουλαί: 
ΥΒΊ. ΒΌΡΡΙ. 1048 “ιὼς οὐ παρβατός 
ἐστιν μεγάλα φρὴν ἀπέραντος, Οα. 
ὅ, 108 ἀλλὰ μάλ᾽ οὔπως ἔστι Διὸς 
νόον αἰγιόχοιο οὔτε παρεξελϑεῖν 
ἄλλον ϑεὸν οὔϑ᾽ ἁλιῶσαι, Ηδ65. 
ΤΆΘορ. 618 ὡς οὐκ ἔστι “ιὸς κλέψαι 
νόον οὐδὲ παρελϑεῖν ἃ. χὰ 906. 
2ὰ παρεξέασι ὍΟΟΙῚ ΠΥ Β5. δ 
παρελεύσξεαι οὐδέ μὲ πείσεις, ΞΌΡΒ. 
Απί. 00 εἰ νόμου βίᾳ ψῆφον τυράν- 

Ὗ- 
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τὰν Διὸς ἁρμονίαν ϑνατῶν παρεξίασι βουλαί. 

(ἀντιστροφὴ β΄) 

ἔμαϑον τάδε σὰς προσιδοῦσ᾽ ὀλοὰς τύχας, Προμηϑεῦ. 

τὸ διαμφίδιον δέ μοι μέλος προσέπτα δῦ 

τόδ᾽ ἐκεῖνό ὃ’ 

ἰότατι γάμων. 

ὅτ᾽ ἀμφὶ λουτρὰ 
καὶ λέχος σὸν ὑμεναίουν 

δ’ Ν 4 [2 

ὅτε τὰν ὁμοπάτριον ἕδνοις 

ἄγαγες Ἡσιόναν πείϑων δάμαρτα κοινόλξλτρον. ὅ00 

1 “ων 

τίς γῆ; τί γένος: τένα φῶ λεύσσειν 

νῶν ἢ κράτη παρέξιμεν. - τὰν 
Διὸς ἁρμονίαν: 080]. ὑψηλῶς καὶ 
τραγικῶς τὸν τῆς εἱμαρμένης νόμον 
Διὸς ἁρμονίαν εἶπεν, ΔΌΘΥ 611. 50]- 
ΘμοΥ Οδάδηκθ ἰϑὺ ΠΙΘΙ ἀππιῦρ] 0 
δ ὅ14 Εἰ ; νἱϑι θυ θὲ ἁρμονία 
Διός ἀἰΘ Εὔσππσ, Οτγάπαμηρ, 418 
τ οΠ]ρ ἐ σ᾽θ Οναπαπρ' ̓πὶ ΒΘ] 606 ἀ65 
Ζρι5, γρ]. 280 διεστοιχίζετο ἀρχήν. 

ὅδ6. διαμφέδιον μέλος" ἀλλοῖον, 
διαπαντὸς κεχωρισμένον" ἀμφὶς γὰρ 
χωρίς" Αἰσχύλος Προμηϑ'εῖ δεσμώτῃ 
ἨΘΒβυο. 

δῦθ. τόδ᾽ ἐκεῖνό τε: ν6]. Ἐν. 
Κγκὶ. 87 μῶν κρότος σικινίδων 
ὅμοιος ὑμῖν νῦν τε χὦτε Βακ- 
χίῳ κώμοις συνασπίζοντες ᾿4λϑαίας 
δόμους προσῆτε. --- λουτρά, 488 ΠΟΟἢ- 
χοιύβραα. Υ 6]. 5680]. 5 ᾿θατ. ΡΒδη. 
841 εἰώϑεσαν οἵ νυμφίοι τὸ πα- 
λαιὸν ἀπολούεσϑαι ἐπὶ τοῖς ἐγχω- 
ρίοις ΠΣ ἔοιε: 

ὅ08. ὑμεναιοῦν, τὸ ἄδειν τὸν 
ὑμέναιον καὶ συνάπτειν τὸν γάμον 
Ῥῃοῦ. ΑὉΌΘΥ 68 ἔγταρὺ 8108}, οἢ ἐὰν 
α16. δυϑύθυθ Βοάδαξυηρ ποῦ πΒ ἢ 
ἈΠΔΙορῚΘ γὺὴ ὕμνος, ὑμνεῖν ἀθΥ 
Τηῆπ. ὑμεναιεῖν Ἰααύοίθ. 

ὅ69. ἰότατι 6'5 ΠομΙΘΙΒΟΠ68 
Ὑγοτῦ; ψῖ8 68 Οα. 11, 884 ἐν νόστῳ 
δ᾽ ἀπόλοντο κακῆς ἰότητι γυναικός 
“δτῇ ΑὨΒΕ ροπ’ Ὠοι8ῦ, 80 Ὀθαθαδοῦ 
68 ἴθν ἡ 85. ΑΠ]Δ[8᾽ , γρΊ. ἕκατι. -- 
τὰν ὁμοπάτριον: Ηῤβίοπθ ἰϑὺ βοὴ 
ἄθη ΖθησηΒ ἦθ5 ΑἸκαβι]ᾷο5 Ὀ6ὶ 
ἄρτι 5680]. σα οι. Οά. 10, 2 ἀϊθ 
ΤοΟμΐου ἀθ8 ΟἸἰθᾶποβ (ὡς δὲ Ἄκου- 

Ἀβσησυσοβ, Ῥσοτηθίμθαβ. 8. Απηὴ. 

σίλαος, Ἡσιόνης τῆς Ὠκεανοῦ καὶ 
τοῦ Προμηϑέως, πϑ τη Π10ἢ Ζευκαλίων 
ἦν υἱός). 

ὅ00. δάμαρτα κοινόλεκτρον σο- 
πον χσυπβομθῦ χὰ ἤγαγες. - [)16 
ἕδνα θυθιεὶῦ ὑὐβρυηρ]]ο} ἀθΥ 
Βιδαύναύθι, ἀθ5η8}10 παρϑένοι ἀλ- 
φεσίβοιαι 1]. 18, ὅ98. 6ηη αδΥὺ 
Βτααύκαυ ψ8 Ἱπαορσθυτηϑ ΒΟ Π6 Υ 
Βήϑαοῃ. Αὐϑν ὡαΐ α16 Εἰ  ]ἹΟΚ] απ ρ, 
ψ 6 1006 ἄθυ Βγδαοῖ π80ῃ 186. αθϑιτη. 
18 Ὀ61 ἅδῃ αἰύθη θυπηϑηθη σΘΠΟΙ,- 
τηθη Βαῦὺ, ἀδίβ ἀοΥ Κδαΐρυθῖθ 510} 
1η οἷπθ Μουρθησαῦθθ ἰὔγ α16 Βυϑυὺ 
γουσδηάο]θ, σϑιϑῦ πο} Ηοπι. 1]. 
11, 242 {{- ἢ1η. --- πεέϑων : ἀ88 Ρτἃ- 
ΒΘΩΒ 00 ἀθὴ ᾿προύθη Ζαυτγθαθῃ. 
Τυυῖροπβ νυρ]. ϑΌρΡΡ]. 918 τἀμ᾽ 
ὀλωλόϑ᾽᾽ εὑρίσκων ἄγω. 

61---3886 ατιύϊο5 Ερϑίβοάϊοπ: 
Ιο α. Ρτοπιθύμθιυβ. 16 ἴο- ὅδρθ 
Ῥεγάμνὺ ἀ16 Ργουηθῦμθαβ- σα ρ8 ἀστοι 
α16 Αὐβίδιησηπαησ 468 θυ κ] 65, 468 
Βργθιθυβ 468 Ῥυομηθῦῃθα8, γ0 Ἐρᾶ- 
Ῥῇοβ, ἄθπὴ ϑομηθ (685 Ζθὰβ τὶ. (60 
1. (σὰ 1714). ΠΆΠΠΟΥ Ὀαδγοιθοῦ 85 
Ααἰγοίθη ἀθὺ [ὸ 1π [Ὀγτ6]1]6ὸν Β6- 
Ζθῃαπρ δα ἀα8. Αὐἱτθίθ 465 Ηθ- 
τα Κὶο5 τὰ Προμηϑεὺς λυόμενος ὙΟΥ. 
1)ὲν Ηϊηνθῖ5 δ ἀθη συκη ρθη 
ΒρΙΓΘΙΟΥ ΔΌΘΥ {τι ἴῃ α16 ῬὈθϑύβ 
ὙεΥθΙπαπηρ' γαἱὺ ἄθν ΗΟ πρ', πγ6]- 
οη8 Ῥιοιμθύμθιβ 8 βθῖη (Θ ΠΘΙΤΠ 15 
γο ον Ἠοομζοῖῦ 465 Ζθυβ Κηϊρί. 
16. σηϑίθσ! 6116 Βραθαΐαπρ ἀν 1ο- 
Βόθηθ ᾿ἰοσὺ ἀανῖη, ἀαίβ ἴο 815 ὰπ- 
ΒΟ] ας ΝΥ] σίθ ἀαξυχιθῦ ἃ. 1ῃγ6 

θ 
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τόνδε χαλινοῖς ἕν πετρίνοισιν 
χειμαξόμενον; 

τίνος ἀμπλακίας ποινὰς ὀλέχῃ; 

σήμηνον ὅποι 

ΒοΒδηαππρ ὈΘῚ ὉΠΚΙΔΥΘΥ ἃ. ΟΌΘΥ- 
ΠΒΟΒΠΙΟμΘ Αὐΐδββαμθο Ζθαβ [Π 
ΒΟΒΠτητηβύθη [1016 Θυβο μη 6η 18 [50. 
Ῥθάᾶταπ πϑῃγῦ ὑπαὶ ουμθὺ 5100 ΟΕΥ 
16] θηβομ 10 η6 Ττοΐς 65. Ρτο- 
γηθύμθαβ, Ὀ16 510} ΟἸΘΞΘΥ δαΐ (ΘΓ 
Ηδπθ αἀθὺ Το ἀθηβομεῖν ΠΙητθι 56 
18 50 τοῦ Βοϊομθτη ΠΟΠΠΘ γῸΓ ΒΘΙΠΘΤΩ 
δ θη 886 Ζὰ ΒΡΥΘΟΠΘΗ, ἀδίβ (88 
ΕἸπΒομγθιῦθη 465 265 θυ Ο] σθη τηπίβ. 
5ο ψιγτὰ ἀδϑὺ ἰὐρουρᾶπρ ΖΌΥ 
Κεοϊεωβύγορμ θ δοπύσνιοκο](. 
υὺυῖσθηβ τηὰΐβ ἋΟΥ σΘΟΡΥΔΡΒΙΒΟΠΘ 
ΤΠ ]ὺ ἀ16565 ΕἸ ΡΘΊ ΒΟ 10Ὲ8 τηϊὗ ΒΘΊ ΠΘ ἢ 
ὙῸΠ]ΘΥΌΔΥθη. πη τηβγοποημα θη 
Μηδ πηρσθη ψἰ ἀθὺ [πη] ΟΕΥ 
ΗδτδΚ]65- ὅοθπθ τὰ Προμηϑεὺς λυό- 
μενος (Υ6}]. ππίθη σὰ ΒΎριη. ΥἹἼ] ἃ. 
ὙΠ) ἔν αἴθ ἀδτηδ!σθη ΑὐΠΘΠΘΡ 
ΘΙηθη ὈΘΒΟμάθσθη 612 σομαθὺ ΒεΌΘη. 

ὕρον αἱ Ἐπέδίθμυις ον [ο- ϑαρθ 
ν6]. ΕἸπ]θιθαηρ Κ΄. 83 ΙῸ δυδε α]5 
σοῃδσγηΐθ Ζαπρσίταα αΐ (ὅ88, 614; 
αὐτο ἀἰ6 Μαβκθ 80 ἀδυροθβίθ δ). 
πῃ ἄρῃ δ]ίθγθη  θυκθη ἀθν Καπϑῦ, 
ὈΘΒΟΠΩΘΙΒ ΟΟΥ  ΒΘΗΠΔ]Θ ΘΙ, 6υ- 
Βομοιηῦ ἴὸ 1η Καπροβῦα!ὑ: ὡΐ ἀ6πὶ 
Ττοηθ (65. δι} βομθη ΑΡΟ]]Ο, 
οἴπθιη ὕγοσκο ἀὯ65 Β]ἀμδθθιβ Βὰἃ- 
μι Κ165 (απα Ὁ]. 60), ἂν Ἠδτῶ 8η- 
σθὈτεοηῦ, ὈΠΙΟοπα ὡαῇ ἴο, ἵσ]οη6 
Βοθοη Καῇ δ᾽ (Ραυβ. ΠΠ 18 8 7), 
πὰ ὁ ΘἸΠΟΥ δου] ΟΠ ΘΗ 
(ΒΟ δυῆρυ ρθη) ὕαβο ἀον Μύη- 
ΟΠΘΠμΘΥ Ν αβθηβθιητηϊπησ (Ραποῖϊα, 
Αὐροβ Ῥαηπορίοβ Ταῦ, δ) εἰὐχὺ Αὐρὸβ 
ααΐ ἀοΥ γὰρ ἴῃ ρυβ!ομον (6- 
βίαϊῦ τοῦ οἴπθα Αἀρῷ δῖ σούς Υ 
Βυαβῦ, ποῦ ἰουχηΐ 510 ἸΔΉΡΘΙΩ 
Βαχτίθ ἃ. Κορίμδαγθη τ. 8} οἴπθη 
Ἰδῆρσθη ΕΟΚ ἴῃ αἄογ Ἠβδομίθῃ, 
ἀογ τῇ 416 ΗΟΥΠΘΙ οἰπθ5 ΒἸπ468 
σοσαπάθῃ δῦ. δηθΌθη βού Ηοτ- 
ΤΏ65, ΨΘΊΟΠΘΙ ταῦ ἀοὺ ΤΠ] ΚΘη ἄρῃ 
ΒΙΣΙΟΚ πρῦθη ἄθη Ἠδτγηθση [α[βύ, 
τηϊῦ ἀον Πβθομίθῃ ἈΌΘΥ πᾶο ἄθιὴ 
ον ουῖθ Ἰθησύ, τα γοπα ἀθν Ηαπα 
αὯ65 ὟΝ διομύθυβ σοῦ 1ππὶ βοίηθη Κορ 
ἀσοβοηα σορθη 1 οὐ μού. Ὀυγοι 

ἀθη ΕἸηῆαί5Β ἄθν Ττυασῦαϊθ σψυταθ 
Ιο δοθῇ ἴῃ ἄθη Καυπβίαδηβθθ πη ρ ΘῈ 
Θ1η86 σομῦσγπίθ Φαπρίταα. 80. οζ- 
ΒΟΠΘΙηῦ 816 ζΖ. Β. δαΐ δἰποὺ τοῦύ- 
ΠΡΌΣΘ ΘΙ 858 465 Βϑυ]πθι ΝΜ ΒΘ ΠΙ5 
(Ραποῖκα ἃ. Ο. Ταῦ. 8). Αὑοὰ ἀϊ8 
“βίθομθη 46 Βεθηδθ᾽ (γ91. ΒΌΡΡΙ. 
806 τί οὖν ἔτευξεν ἄλλο δυσπότμῳ 
βοΐ; --- βοηλάτην μύωπα κινητή- 
ριον, δοτρ. αθουρ. ΠΠ 147 ουϊ πο- 
ΤΊΘη 8.8110 ΠΟΙΠΔΠΙη οϑῦ, ΟΘβύγ ΠῚ 
τα] νϑυΐθσθ γοοϑηζεβ), ἄθγβπ Ποῖ 
1η ἀδν Βυζϑ ]θαηρ . 0716 ΕΥ̓ σἅμπαησ 
σοβομιθῦ, πιαίβίθ Ὀθὶ ἀ6. Βοθ ΒΟ 6 ἢ 
Πδυβύθ! πηρ τ σὈ] ΘΙ Ό6η ππᾶ πυστᾶθ 
αὐτο ἀ16 ὈΠᾺΊ]ΊΟΠΘ Αὐβαββαμρ' νῸ Πα 
οἶστρος ογϑούζῃ; θυ ἴῃ Πδβθυθὶ ψϑῖ- 
βϑίζθθθ δίβϑομθὶ σψαγᾶθ 8418 ΕῸ]Ρ 6 
ον ΕΤΙΠΠπΘυαπρ 8 η ἄθη ὑοΚΊΒΟ 6 ἢ 
ΒΙΙΟΚ ἀ65 Αὐρὸβ σϑαβαίθὺ (667). --- 
γορθῃ Ἃἀοὺ Ὀθϑομάθγθη Ατὐῦ (65 
Αὐξ- ἃ. ΑὈὐτγοίθηβ ἀθὺ ἴο πα δ ἢ 
ΠΙΘΥ ἀπ 817, ψι6 οὔθη Ὀθῖα Ααὑΐ- 
ἰγθύθῃ ἀθ8 Οπουβ, (θυ ΟΠ ΒΡΊΘΙΘυ, 
πϊοηῦ ἀθυ ΟΠμοΥ α16 Ὀοῖπι Απΐ- ἀπ 
ΑὈὐτούθῃ ἷποὺ Ῥθύβοῃ ρθοτγϑαοη- 
Πομοα Απερϑϑβία. 

5608. χειμαζόμενον ἴῃ ΟἸσΘΠ ΠΟΒΕΥ 
Βοαθαύαησ “ἄθιῃ πα ἃ. δ οὔθοὺ 
αβοθβοίφυ᾽, νρ]. 1ὅ. (Μϑῆγσοσθ Ετ- 
ΕΙΆΤΘΥ πρῆπιθη ἀὰἃ5 δ οὐῦ 1ῃ ἄδοι- 
ἔπΆΘΘΠΟΥ Βϑάραδθαπρ' “νθχϑύατη, οτα- 
οἰαύατη᾽, ὙγῖΘ 68 ΘΌΡΆ. Ρμ1]. 1489 
Ἕρμαϊον ὄρος παρέπεμψεν ἐμοὶ 
στόνον ἀντίτυπον χειμαξομένῳ. Εν, 
Η!ρΡ. 815 ἄλλῃ δ᾽ ἐν τύχῃ χειμά- 
ξομαι, ϑΌΡΡΙ. 369 πόλις χειμασϑεῖσα 
βίθῃύ, νϑ]. απὔθη 888, 6048, 1010.) 

564. ποινάς ἰδ ἀρροίθίοι Ζτι 
ὀλέκῃ. ον ὕπίουρδηρ ψῖσὰ ΖῸΣ 
Βαῖΐξε {τ ἄθῃ ΕἾΘυΘΙ. γβ]. Ανσ. 224 
ἔτλα δ᾽ οὖν ϑυτὴρ γενέσϑαι ϑυγα- 
τρὸς γυναικοποίνων πολέμων ἄρω- 

γὰν καὶ προτέλεια “ναῶν, Β0ΡΆ. ΕἸ, 
ὅ604 τίνος ποινὰς τὰ πολλὰ πνεύματ᾽ 

ἔσχ᾽ ἐν Αὐλίδι. Ὀϊθ βΒοιέθποσθ ου- 
εὐαβϑύθ]ὰπρ' οἴπου βοϊοθη ΑΡροϑβὶ- 
ὑϊου (σο]. Κυᾶρου ΠῚ 8 δ7, 10, 6) δῦ 
μἴδε ἄθγοι ἀϊδ Εγᾶσθ γϑυϑ αἰ δέ. 

Ι 
ι 
| 
| 
| 
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γῆς ἡ μογερὰ πεπλάνημαι. 
»" ΟῚ 

ας. Ξ 

χρίει τις αὖ μὲ τὰν τάλαιναν οἶστρος. 
εἴδωλον άργου γηγενοῦς, ἄλευ δᾶ. 

τὸν μυριωπὸν εἰσορῶσα βούταν. 

ὃ δὲ πορεύεται δόλιον ὄμμ᾽ ἔχων, 
3 

ὅ70 

ὃν οὐδὲ κατϑανόντα γαῖα κεύϑει" 

ἀλλά μὲ τὰν τάλαιναν 
ἐξ ἐνέρων περῶν κυναγεῖ πλανᾷ 

τε νῆστιν ἀνὰ τὰν παραλίαν ψάμμαν. 

(στροφή) 

ὑπὸ δὲ κηρόπακτος ὀτοβεῖ δόναξ 

ὀλέκω (ὀλέκομαι) δῦ οἷ ΘΡΊβο 65 
Ὑγουνύ. Ἐβ Ππαθὺ 5100 61 ἄθη Ττὸ- 
σἼΚουα ποῸ βορ. Ἀπ. 1285 (ὀλέ- 
κεις), ΤΎΔΟἢ. 1018 (ὠλεκόμαν). 

ὅ07. “Θαυοὰ ἀϊοϊῦ αὖ, 1ὰ 5016 οὖ 
ΟΠ θηΐου βρθϑοίαϊουβ ορρτίαῦο- 
θη δ θᾶ, απ86 Θχίγα Βοθηϑηη σϑδύδ, 
βαπῦ, ὑγα τιον’ (ΘΟ 2). 

ὅ08. γηγενοῦς: ΒΌΡΡΙ. 80 Ἄργον 
.. παῖδα γῆς. --- ΝΟΙ] ϑοΒτθοῖθη 
πηὐου γι οὐ 510} [0 τοῦ ἄθτη ΗΠ][8- 
τοῦ ἄλευ (ἅν ἄλευε) δᾶ: ϑᾳρρ!. ὅ28, 
βερῦ. 141 ἄλευσον, Βορύ. 86 ἰὼ ἰὼ 
ϑεοὶ ϑεαί τ᾽ ὀρόμενον κακὸν ἀλεύ- 
σατε. 16 Αροκορθ ἄλευ σὶρ Ατὶ- 
βΒύορῃ. ΕἸ. 821 παὺῦ παῦε, Μνο ἴἔτοι- 
1ο ἢ αἴθ ὙΥΙΘαθυποϊαπρ 468 σ] ΘΙ μ θη 
Ὑνουνίθβ ἃ. ἀθσ συϊσᾶγο Τομ 1688 
Βουπι θη βομα! αἸρῦ. ἩΠΘυ βοπιϑηὐ ἀθὺ 
Οθοτϑαοῃ ἀθὺ ΔΡΟΚΟΡΘ 1 ἀθπὶ ἔου- 
τη θ᾽ πα ξθη ἨΠΠΈἝσυΐ ἄλευ δὰ (ἀλεύδα) 
1γθὰ Οτὰμα σὰ Πθθη. Κ9]. φεῦ 
δᾶ (φεύδα). --- δᾶ Υ οἰκαϊϊν νοπ σᾶς 
--- Ζᾶς --- Ζεύς, νρ]. ἀ Ζήν ϑ0ρρὶ. 
102, δίθῃῦ ἸΘᾺθΟ ΠῸΥ 818 Ὀ]ΟΙΒ6 
Τα ου]οκίϊομ (ΞΞ ο αοὐν!), πίομῦ 815 
Δηχαΐιηρ (68 ὈΘϑομἀθυθη αοίζε8, 
ν85]. Εατη. 814 οἰοῖ δᾶ, φεῦ. 

ὅ09. τὸν μυριωπὸν βούταν Π8Οἢ 
ἄθιη Ζν1βομθηβαΐζθ, 818. Οὐ ἴἄργον 
γηγενῆ, απὰ εἰσορῶσα, 8.15 ΟὉ οἰστροῦ- 
μαν νοΥδαΒρορΏρ θη γᾶγθ. ΜΙ ἄθτῃ 
Ἰοίζίργθη Ἰδ [80 3510 ἢ ὙΘΡΡ] ΘΙ οΠ θη Ἐὰν. 
Ηθκ. 970 αἰδώς μ᾽ ἔχει ἐν τῷδε 
πότμῳ τυγχάνουσ᾽ ἵν᾽ εἰμὶ νῦν. 
Κυΐρσου 1 8 ὅθ, 9, 4 ὰ. οὔθη χὰ 301. 

-- μυριωπὸν βούταν: ΞαΡΡ]. 804 
πανόπτην οἰοβουκόλον, νρ5]. απύθρῃ. 
ΟΥ̓. 

ὅ10. δόλιον ὄμμα οἷπθ Ῥβιβϑβϑθπᾶθ 
ΒΘΖθιομππθηρ ἔτ ἄθῃ ὑδοϊιβοΠθι 
ΒΊΙΟΚ ἀ65 πϑομβίθ] πάθῃ θβροηϑίθβ. 
- ῃῖθ οομιηῖθη βἰπα ἀδ8 οἰσθηΐ- 
Πομ6 Μαίβ [νγ ἅ16 Μοποάϊθη ἀθι 
Τγαρσδαϊθ, 6 1086 ἸοΙ ἀθηβομ  Ὅ]Π10 16 
Ετγθσπηρ ΖΔ Αὐβαάσαοῖκ Ὀτγϊηρθη. 

ὉΠ: κατϑανόντα: ΞαΡΡ]. 80 
Ἄργον, τὸν Ἑρμῆς παῖδα γῆς κατ’ 
ἕκτανε. 

12. ἀλλά με: δὰ 416 Κ'[6116 ἀθβ5 
Ἐο]αὐϊνβαῦζθα ὑυὺ, τῖθ πϑπῆρ',, οἷα 
56] ϑι πα! σου 582. ΕΡΘηΒο 600. 

818. ψάμμαν: ἀ1656106 ΕΌΥΙ ΠΟΟᾺ 
Αὐ]βίορῃ. Πγ8. 1260 τᾶς ψάμμας. 
- δή4 ἢ. ὑπὸ -- ὀτοβεῖ: πὰ 126. 
{Π{ 0 ἀ16 ΕἸπβοβιθθαηρ Ὀοαθαΐθη- 
ἄρθυου (παἰομὺ Κανζεουὴ ὙΥ ΟΥευ φν1- 
ΒοΒθη Ῥυβροβιύοη τ. Ν᾽ ουθττη Κυϊ σοῦ 
1Π 8, 608, 48, 4 α. υπΐθηῃ Ζὰ 878. --- 
κηρύπαντος (ψδομθροί ρου) δόναξ: 
Βυν. Τρ. Τ.. 1120 συρίζων ὃ πη- 
ροδέτας κάλαμος οὐρείου͵ Πανός, 
ΤΉ ΘοΚυ. 1. 128 ἔνϑ᾽ ὦναξ καὶ 
τάνδε φέρ᾽ εὐπάκτοιο μελέπνουν ἐπ 
κηρῶ σύριγγα καλάν, ορῖσῃ. ΧΠῚ 4 
κηροδέτῳ πνεύματι μελπόμενος, 
ΟνἹᾶ. Μοίαμπι. 1 712 ἀϊβρανθα5. οα- 
Ἰαγτηθ ΘΟΙΠΡΑΡΊηΘ ΟΟΥῶΘ ἰηΐθι 86 
Ἰαπούϊβ, ον ρ'.. Ε10]. 11 82 δ Ῥυϊπλὰδ 
ΘΒ]ΆτμΟΒ. ΟΟγα ΘΟΠΪΠΠρΡΟΥΘ Ρ]αγ185 ἴπ- 
βυϊθαις, Ιῃ ὙΥΙΥΚΙΙΟμΚοῖῦ [8110 ΒΙΘΥ 
ἅ16 ΕἸδί6 468 αὐλητής οἷπ απὰ Ρ6- 

6 Ἔ 
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ἀχέτας ὑπνοδόταν νόμον. 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

ἰὼ ἰὼ πόποι. ποῖ μ᾽ ἄγουσιν (πλάναι), 

τηλέπλανοι πλάναι: 
τί ποτέ μ᾽. ὦ Κρόνιε παῖ. τί ποτε 

ταῖσδ᾽ ἐνέξευξας εὑρὼν ἁμαφτοῦσαν ἐν 

πημοσύναις. ξή, 

οἰστρηλάτῳ δὲ δείματι δειλαίαν 
παράκοπον ὧδε τείρεις: 

ὅ80 

πυρί μὲ φλέξον ἢ χϑονὶ κάλυψον ἢ ποντίοις 

δάκεσι δὸς βοράν, 

μηδέ μοι φϑονήσῃς 
εὐγμάτων,. ἄναξ. 

ἄδην μὲ πολύπλανοι πλάναι ὅ88ὅ 

γεγυμνάχασιν, οὐδ᾽ ἔχω μαϑεῖν ὅπα 

πημονὰς ἀλύξω. 

κλύεις φϑέγμα τᾶς βούκερω παρϑένου; 

78} 

οἹεϊϊοῦ ἄθῃ (ἄυγο α16 βύγορῃθ0}}6 
Ἡδβροπβίοη. ὁμδγα κύον: β ου 8) Ο6- 
βΒδηρ ἀοΥ ἴο. 16 ψουμϑυρθῃθηᾶθ 
Ῥαυίϊθ ἄδθὺ ἴο ἰϑὺ Πϑοιξαςιν (παρα- 
καταλογή). --- ὑπνοδόταν νόμον: 
αἴθ δἰ πο] ουπθ ΨΥ οἰβθ τηδ]ὺ 416 
Ἑχιαἀθηρ τ. Ἐγβομορίαησ ἀθὺ Το. 

. ὅτ0. πλάναι, τηλέπλανοι πλάναι: 
ἄϊ656 ΕΌστα ἀοὺ ΕἸΡΘαδ]ΘΡ518 ᾿ἰϑῦ Ὀ6- 
ΒΟΠΟΘΥΒ ἴτπὸ ἀΟΟΠΤ ΒΟ μη Υ ΘΥΒΙ 886 
ΒΘ ὈΥ ἀπ Β]Π10}, νρ]. ϑϑρῦ. 184 ἐπίλυ- 
σιν φόνων ἐπίλυσιν δίδου, 111 κλύετε 
παρϑένων κλύετε πανδίκως χειρο- 
τόνους λιτάς, Ὅ}ο. 150 κλύε δέ μου 
σέβας, κλυ᾽, ὦ δέσποτ᾽, ἐξ ἀμαυρᾶς 
φρενός, ἴδὰγ. ΗἸΡΡ. 880 τὸ κατὰ γᾶς 
ϑέλω, τὸ κατὰ γᾶς πνέφας μετοι- 
κεῖν. -- Ὅ16 ΒΙ]Ιασηρ' 6168 Ζιβδτη- 
τηθπροβοῦχῦθη Δα] ῦϊνγβΒ 818 ἀ61Ὶ 
Ῥεἰγοβδπᾶθη δαθδίαηθν Πηαοὺ 510} 
Ὅδὶ Αβομυοβ ποο ὅ8ὅ, δυίξουάθηη 
Ό6Ι Αβομυ]οβ τ. Βορβοκοϑ ΠῚ Τηϊὖ 
α Ῥιῖν., γ9]. σὰ ἄχαρις χάρις ὅ44, 
Ῥεὶ ΒυυΊρί θα ἀαρθσθη δ ΓΟΥΒ (κά: 
ματος εὐκάματος, γάμος δύσγαμος, 
τυφλόπους πούς, τρίπους χαλκό- 
πους). ϑοηϑῦ ἐγ Ὅ61 Αβοιυ]οβ τνῖθ 
Ὀ61 ϑορ 188 οἷπ ΒΥ ΒΟΉ Πι68 Ὑ ουῦ 
τ αἷἰθ Κ06116, ψὶθ δυσπλάνοις ἀλα- 

πῶς δ᾽ οὐ κλύω τῆς οἰστροδινήτου κόρης: 

τείαις 900, ψ6]0η6 Αὐδβαγυποβύγθιβθ 
ΔΘ ἢ Ὀ61 ΕἸ τ] Ρ14 65 ποὺ ἔθ], νρ]. 
2 Βακοῖ. 66 ὰ. Μαα. 200. 
11}. ταῖσδ᾽ ἐνέξευξας ἐν πη- 

μοσύναις: 2ὰ 108, γρ]. 1]. 2, 111 
Ζεύς μὲ μέγα Κρονίδης ἄτῃ ἐνέδησε 
βαρείῃ, ϑΟΡΆ. Ο. Κ. δ26 γάμων ἐν- 
ἔδησεν ἄτᾳ. 

580 ἢ, οἰστρηλάτῳ δείματι: τὰ 
141. -- παράκοπον: παράκποποι φρε- 
νῶν Βαγ. ΒΩΚΟΗ. 88. 

ὅ82. 6]. ὅορῃ. Ὁ. Β.. 1410 ἔξω 
μέ που καλύψατ᾽ ἢ φονεύσατ᾽ ἢ 
ϑαλάσσιον ἐκρέψατε, Επτ. Βαρρ]. 
829 κατά μὲ πέδον γᾶς ἕλοι, διὰ 
δὲ ϑύελλα σπάσαι, πυρός τὲ φλογ- 
μὸς ὃ Διὸς ἐν κάρᾳ πέσοι. 

ῦ84ά, μοι φϑονήσῃς εὐγμάτων: 
γρ]. 6260, 8ὅ9, Εν. Ηδτο, 888 οὐ 
φϑονῶ πέπλων, 1809 λέκτρων φϑο- 
νοῦσα Ζηνί. 

ὅ80. γεγυμνάπασιν : γνΕ]. 592, ΕΣ. 
ΗΕ]. 538 οὐδ᾽ ἀγύμναστον πλάνοις 
ἥξειν. 

ὕ88. τᾶς βούκερω παρϑένου ἰδύ 
ἄθν Νϑπηπηρ 468. θ'ρθηθη ΝΑΠΊΘΗΒ 
(σα 296) ἀμ] 10}. 

89. οἰστροδινήτου: γρ]. Βαρ»ὶ. 
ὅ18 πολύπλαγκτον ἀϑλίαν οἶστρο- 

ΟΞ Ξ ΞΞΞΞ ΞΕ 
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τῆς Ἰναχείας; ἣ Ζιὸς ϑάλπει κέαρ ὅ90 

ἔρωτι. καὶ νῦν τοὺς ὑπερμήκεις δρόμους 
Ἥρᾳ στυγητὸς πρὸς βίαν γυμνάζεται. 

(ἀντιστροφή) 

Τῷ. 

εἰπέ μοι 

ἔτυμα προσϑροεῖς. 

πόϑεν ἐμοῦ σὺ πατρὸς ὄνομ᾽ ἀπύεις. 

τᾷ μογερᾷ, τίς ὦν, 
τίς ἄρα μ᾽. ὦ τάλας. τὰν ταλαίπωρον ὧδ᾽ 95 

ϑεόσυτόν τὲ νόσον ὠνόμασας. 

ἃ μαραίνει μὲ χρίουσα κέντροις. ἰώ. 

φοιταλέοις, ἑή" 

δσκιρτημάτων δὲ νήστισιν αἰκίαις 600 

λαβρόσυτος ἦλθον, «Ἥρας» 
ἐπικότοισι μήδεσι δαμεῖσα. 

Χ , [2 )»», δὲ τίνες οἵ, ἑή, 
ἘΝ που κχ -» οἱ ἐγὼ μογοῦσιν: 

ἀλλά μοι τορῶς 
τέχμηρον ὅ τι μ᾽ ἐπαμμένει 

δυσδαιμόνων 

00 

παϑεῖν, τί μῆχαρ. ἢ τί φάρμακον νόσου" 
δεῖξον εἴπερ οἶσϑα" 

ϑρόει φράξε τᾷ δυσπλάνῳ παρϑένῳ. 

δόνητον Ἰώ 11 τῆς οἰστροδόνου 
βοός, θα. 32, 299 βόες ὡς ἀγελαῖαι, 
τὰς μέν τ᾽ αἰόλος οἶστρος ἐφορμη- 
διεὶς ἐδόνησεν. 

ὅ90. τῆς Ἰναχείας: ΖᾺ 164. Ζιὰ 

τοῦ τὸν πατέρα αὐτῆς ὀνομάσαι 
ἐνέφηνε τὸν μάντιν, ὡς καὶ παρ᾽ 
Ὁμήρῳ (θα. 11, 100) ὃ Τειρεσίας 
“νόστον δίξηαι μελιηδέα, φαίΐίδιμ᾽ 
Ὀδυσσεῦ ὅ6}0]. 

ὅ91. δρόμους γυμνάζεται: ογ- 
πϑιουίου ΟθΌσαα ἢ 465 ΑΚΚιυβαίῖν5 
468. ᾿ππθυθη ΟὈ] 6 Κύβ ΓἘΞΞ ,γυμνάξειν 
τινὰ γυμνασίαν ὑπερμήκων δρό- 
μῶν), γρΊ. ϑοΡΕ. ΑΙ. 1107 τὰ σέμν᾽ 
ἔπη πόλαξ᾽ ἐκείνους, Ο. Π. 840 ἔπη, 
ἃ νῦν σὺ ΕἸεδα ἐρτεράξειβ πόλιν, 
Κυιᾶρον 1 8 40, 

971. ᾿ ὅτις 001 ,"λαβρόσυτον: 
ιι 116. --- νόσον ὠνόμασας: ταὶ 
οἰστροδινήτου 589. 

ὅ99. φοιταλέος ἰοῦ γομ ἀδχ Ρρυ- 

Β0η, ΜΘ6ΙΟΠΘ αἴθ ΙΓ Καηρ οὐ σέ, 
δα α16 σψίγκοπάθ Ὀὕτξαομθ ὥἄροϑγ- 
ὑγαθθη, σψῖ6 ἴῃ (ἀοοῦμθ8 Αὐβαάσποῖκς 
ἡὐοπ ἀαγδίσον σαρσα“. Υρ)]. ἀὰ8 
ἴο!ρθπὰθ νήστισιν αἰκίαις, Δρ. 198 
πνοαὶ κακπόσχολοι νήστιδες ᾿δύσορμοι, 
βοοτῶν ἄλαια. οθΘη 211 (ἀφεγγή ς). 

004. τορῶς: 609, 699, 810, Ῥογ8. 
419 σημῆναι τορῶς. 

006. ὅ τι -- τί: Ὑρ]. ΟΡ}. Ο. 
Β. τι πύϑοιϑ᾽ ὃ τι δρῶν ἢ τί φω- 
νῶν ῤυσαίμην, Ἐν. Το 18 πῶς 
ὃ χρησμὸς ἐκπεραίένεται, σαφέστερόν 
μοι φραξε, χὥώστις ἔσϑ'᾽ ὁ παῖς, 
Τρῃ. Α. 6960 γένους δὲ ποίου χώ- 
πόϑεν, μαϑεῖν ϑέλω, ΡίΙαίϊ. αοτρ. 
448 1 οὐδεὶς ἠρώτα, ποία τις εἴη 
ἡ Γοργίου τέχνη, ἀλλὰ τίς καὶ ὃν- 
τινα δέοι καλεῖν τὸν Γοργίαν. 

008. ϑρόει, φράξε (οἰ παν] ΠΡἼ10} 
ὈΙ 6π4)}): γνρ]. χὰ 56. --- τᾷ παρϑένῳ : 
μϑπῆρ ἤπᾶθη βῖ0} Ὀθὶ ΑΒΟΏΥ]Ὸ8 
ἴῃ Δ βυγορ βομθη Οἰθβάησθη ἀἷθ 
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ΠΡ, λέξω τορῶς σοι πᾶν ὕπερ χρήζεις μαϑεῖν, 
οὐκ ἐμπλέκων αἰνίγματ᾽ ἀλλ᾽ ἁπλῷ λόγῳ. 610 
ὥσπερ δίκαιον πρὸς φίλους οἴγειν στόμα. 

πυρὸς βροτοῖς δοτῆρ᾽ ὁρᾷς Προμηϑέα. 

19. ὦ κοινὸν ὠφέλημα ϑνητοῖσιν φανείς; 
τλῆμον Προμηϑεῦ. τοῦ δίκην πάσχεις τάδε: 

ΠΡ. ἁρμοῖ πέπαυμαι τοὺς ἐμοὺς ϑρηνῶν πόνους. 61 

1ῷ. οὔκουν πόροις ἂν τήνδε δωρειὰν ἐμοί; 

ΠΡ, λέγ᾽ ἥντιν᾽ αἰτῇ πᾶν γὰρ ἂν πύϑοιό μου. 
Ιῷ. σήμηνον ὅστις ἐν φάραγγί σ᾽ ὥχμασε. 
ΠΡ. βούλευμα μὲν τὸ Ζῖον, Ἡφαίστου δὲ χείρ. 
1. ποινὰς δὲ ποίων ἀμπλακημάτων τίνεις: 620 

ΠΡ. τοσοῦτον ἀρκῶ σοι σαφηνίσας μόνον. 

1... καὶ πρός γε τούτοις τέρμα τῆς ἑμῆς πλάνης 

δεῖξον τίς ἔσται τῇ ταλαιπώρῳ χρόνος. 

ΠΡ τὸ μὴ μαϑεῖν σοι κρεῖσσον ἢ μαϑεῖν τάδε. 

1ῷ. μήτοι μὲ χρύψῃς τοῦϑ᾽ ὕπερ μέλλω παϑεῖν. θ2ὅ 
ΠΡ ἀλλ᾽ οὐ μεγαίρω τοῦδέ σοι δωρήματος. 

142. τί δῆτα μέλλεις μὴ οὐ γεγωνίσκειν τὸ πᾶν: 

ΠΡ. φϑόνος μὲν οὐδείς, σὰς δ᾽ ὀκνῶ ϑρᾶξαι φρένας. 

οἹϑίομθη ὟΝ ὄνου δ φ] ΘΙ ομοΥ ϑ06118 
ἀ65 Δ ΘΥΒ68. 

610. ΥρΊ]. Ξᾳρρ!. 404 αἰνιγμα- 
τῶδες τοὔπος" ἀλλ᾽ ἁπλῶς φράσον, 
πηὔθη 949. 

612. πυρὸς βροτοῖς δοτῆρα: {06 Υ 
ἄθῃ ᾿)αὐϊν Ὀ61Ὶ θη ρϑυβμ]] Π 6 ἢ 
γϑυθα] θη ϑαϊδύθηὐν Κυῦρου 1 8 48, 
12, ὅ α. χὰ 601. --- [)6ἡ ΘΙ δηΐ- 
Ῥθμνὺ ἀθν Ἰθρ᾽ πηθη Οἶβαι, Ζου 8} 
ΔΌΘΥ ποηῦ ἴῃ σοὶ ΗδΠΠ}06η, ψψ61] 
ἄθυ Αροβύγοριῃ δοτῆρ᾽ ϑῃρ; ταῖῦ 
ὁρᾷς νουθϊπαθῦ, νρ]. 710 τ. “χὰ 640. 

018. 16 ΕἸπΙδἰδααρ ἄοὺ ΒΈ1ομο- 
τηγύμιθ θηδϑ! 2.161 ὕϑιβθ (Ὑρ]. 
σὰ 88), ΜΙ6 πόρον (6022 ἢ.) ἀθ᾽ 
ὕπρογυσθηρ χὰ οἰπθηλ ἤθαθη θρθη- 
βίδα. 

61. ἁρμοῖ (ἀρτίως ἨΘΒγ 01.) ποῖ 
ἩΥα ]1465 61 πδυμαῦ. σὰ 1]. 140, 
18 61 ΒΥ ΤΟ ττιΒ ὨἸ ΟΠ ΘΒ. Ὑγ οὐ, -- 
νρΙ. ὅόρ!ι. Αἱ. 787 τί μ᾽ αὖ τάλαι- 
ψαν ἀρτίως πεπαυμένην κακῶν 

ἀτρύτων ἐξ ἕδρας ἀνίστατε : αν. 
ἔν. 842 τί μ᾽ ̓, ὦ ξέν᾽, ἄρτι πημάτων 
λελησμένην ὀρϑοῖς; 

621. τοσοῦτον: διὰ τὸ μὴ ταυ- 
τολογῆσαι ὅ08}0]. --- ἀρκῶ σαφηνί- 
σας: ΥὙ0]. Κγᾶρσου 1 8 ὅθ, 8, 1. 

625 ἢ μὴ τοι: τοι ΠΟΙ ὈΟΒΟΙπάθη- 
ἄδθ τϑῦϊοηϊ, 56 δββθυθύθηᾶο ΠΟΥ- 
ἰᾳπάοαιθ ἸΠΒΟΥΥΙῸ (Εδθυυιδμη), ΒΕ]. 
480, ὅορῖι. Απῦ. ὅ44 μήτοι, “κασιγνή- 
τή; μ᾽ ἀτιμάσῃς τὸ μὴ οὐ ϑανεῖν, 
οὶ Ἰπ0 ἡ μήτοι. μὲ πρὸς ϑεῶν 
σφώ γε. . μή μ᾽ ἀτιμάσητέ γε, 
1489 μήτοι μ᾽ ὀδύρου. --- μεγαέρειν 
Ἰϑὺ οἷη ΘΡΊΒΟΙ6Β ὙΥ οὐῦ. 

6027. μὴ οὐ: ΟΡ. ΑΙ. ὅ40 τέ 
δῆτα μέλλει μὴ οὐ παρουσίαν ἔχειν, 
Κυᾶρον 11 8 ΟἿ, 12, 4, νρ]. 1066. --- 
γεγωνίσπευν βηδοὺ βίο δθοι ΤΗυΚ. 
ΠΤ 

028. ϑρᾶξαι: ταράξαι, λυπῆσαι 
Εὐριπίδης Πειρύϑῳ ΗθΒΥΟΠ.; ΒΟ ΚΙ, 
Απροά. 8ὅ2, 10 ἄϑρακτος" ἀτάρα- 
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12. μή μου προκήδου μᾶσσον ὡς ἐμοὶ γλυκύ. 

ΠΡ. ἐπεὶ προϑυμῇ. χρὴ λέγειν" ἄκουε δή. 680 

ΧΟ. μήπω γε μοῖραν δ᾽ ἡδονῆς κἀμοὶ πόρε. 

τὴν τῆσδε πρῶτον ἱστορήσωμεν νόσον 

αὐτῆς λεγούσης τὰς πολυφϑόρους τύχας" 

τὰ λοιπὰ δ᾽ ἄϑλων σοῦ διδαχϑήτω πάρα. 

ΠΡ. σὺν ἔργον. Ἰοῖ. ταῖσδ᾽ ὑπουργῆσαι χάριν, 08 

ἄλλως τε πάντως καὶ κασιγνήταις πατρός. 

χος. καὶ τὸ συνεχύϑη ἐϑράχϑη 680. ἐπεὶ προϑυμῇ: ν5]. 780. 
“Σοφοκλῆς λέγει. ἔπιγ. ΔΠ68. 803 δέ- 
δοικα δ᾽ αὐτὸν καί τί μου ϑράσσει 
φρένας. 16 ΤΘητ18 δῦ ἀυτοἢ 416 
γενκὔνζαηρ πη πιπΐοσ ΕἸ ἢ αΙβ ΘΓ 
Το]σοπάθη [αυτά ἴῃ 416 Αβριγαύο 
ἀθουσοσθηρθη, {5 ἴῃ φροίμιον 
(προοίμιον), φροῦδος (πρόοδος), 
φρουρός (πρύορος) τ. ἃ, 

629. ῬΙΘ]Θ ΒΡ η, 6 ]ῸΠῃ6 μᾶσσον 
ὡς - μᾶσσον ἤ Ὀεοίταομύθη, σψοὺ- 
τγθΊβθη δῇ ἀθη θῦγϑιο ἀθαῦβοΠ  Υ 
ΒΟΒΥΙ  βΈ6 110 Υ, Ὑγθ]ο 6 ΔΘ ,, ν 16 Ὁ 
βίαθυ .,815. 6 πο ἄθηη Κοιηρδναῦῖν 
βϑύζθριῃ, ππὰ τα 1]. 4, 211 μελαν- 
τερον ἠύτε πίσσα, Χοπορμδμοϑ Ὀ6Ι 
Αἴμρη. ΧΠ ὅ20Β οὐ μείους ὥσπερ 
χίλιοι εἰς ἐπίπαν, Π 105. Ὀ6ὶ δοΡ. 
65; 10 τούτως γὰρ, ὡς ἔνι “μασσό- 
τερον οἵ πλεῦνες ὡς ϑεὼς ἢ ϑεῶν 

ἵδρύμ. αταὰ ὑποτρέχοντι καὶ ϑερα- 
πεύοττι, 1,)γ8. Ἱ, 12 ἡγούμενος μαλ- 
λον λέγεσθαι ὥς μοι προσῆκε, ὃ 91 
ἅπαντα προϑυμότερον πεποίηκα 
ὡς ὑπὸ τῆς πόλεως ἠναγκαξόμην, 
[Πϑιποβ.},] ο. Ατβίορ. 1 8 58 τοῦ- 
τον οὐ τιμωρήσεσϑε, ἀλλὰ καὶ “μει- 
ξόνων ἀξιώσαντες δωρεῶν ἀφήσετε 
ὡς τοὺς εὐεργέτας. ΑΌΘΥ αἴ686 
Θ ΘΙ] ΘῈ Β᾽ πα [6118 Δ άθυου Αὐὖ, ὑ6115 
τι Τοχὺ ὉΠΒΙΟΠ ΘΓ. ΗΙδθὺ 50 ]1ο [8 
810}. ἀδν ϑεὺς ὡς ἐμοὶ γλυκύ ΟὨΠΘ 
ἤ ἴῃ ἔνθ Ὑ δἰβθ δ (,, 716. 68. 1η1} 
ΒΒΘΘΠΘΏΤΩ ἰϑῦ, ποῦ τγϑιΐου βουρθ 
τὰν ΤΏ] 0“), ΠΥ͂ΟΝ ψ16 αν. ΗἸΡΡ. 
580 οὔτε γὰρ πυρὸς οὔτ᾽ ἄστρων 
ὑπέρτερον βέλος οἷον τὸ τᾶς 4φρο- 
δίτας ζησιν ἐκ “χερῶν Ἔρως α. ΑἸΠκ. 
819 τί γὰρ ἀνδρὶ κακὸν μεῖξον 
ἁμαρτεῖν πιστῆς ἀλόχου; --- προκή- 
δου 5ρ1610 ἁυΐ ἄθῃ Νδιηθῃ Προ- 
μηϑεὺς δ. 

681. μήπω γε: 50 σπιίτα α16 Βὺ- 
ΖΦ Ι Πρ σὺ θη ΟΠ] ΟΚΒΆ ] 6 η ΑδΥ 
Ιο ἴῃ αὐτοὶ Ῥαγύϊθη σθσθῦθη. [)6ῃ 
ουβίθῃ 161] δυζῆ]ῦ [ἴὸ 56] υδὺ ἄθιῃ 
Ομοῦθ ζΖὰ Οθ 16, ἄθη χυγοϊΐθη 
Ῥγουυθύμθαβ ἀου ἰοὸ σὰ οἴ! ] 6, τπὶ 
516. ΑΘ τῃγ6 Ζυκαη σὰ ὈΘΙ ΘΠ θη, 
ἄθη ανθη, α16 ὈΙΒΠΘΙΊΡΘΙ [ΤὙ88}6 
ἄοΥ ἴο, ΘὈΘηΐα}15 Ῥγοιμθύμθιθ, τ 
Ιο σοῦ βθίποι Κοπηΐηϊβ (6 Ζυ- 
Καπίῦ χὰ ὥβρθυζθαρθη. Π)6Ὶ χυγθιΐθ 
ΤῸ1] δῦ. ψΊΘαΘΥ 1π φσϑὶ ΑὈΒομηῖθ 
σοίθηθ: ἴῃ θη ΘΙΠΘη ὙγΘΥθηῃ 16 
γγδπάθυαηρθη 1η απορα (700 --- 741), 
1ῃ αἀθῃ Φηάο.η 616 1ῃ Αβιῖθη (ἀπά 
Αἴπκῷ) (7860 --- 818) σϑβοῃιη)αοτυῦ; 
1658. 2Χ61 ΑὈΒοΠηϊ 6. πα ἀπτοῇ 
Θπ6 Ὡπαουνθιῦοο Βοίγδομύπηρ, σ6- 
ὑγχοπηῦ, συ ϑηγθηα ἀαγοῃ 740 ἢ α16 
ϑρδθμαησ δὰ ἀἴ60 ψοϊΐοσθ [γ- 
ΖΦ Ἰαησ σονθοκὺ ψιτα, Αὐ α1658 
Ὕγειβθ παῦ ἀν Πιομύθυ ἀστοὶ γϑυ- 
ΒοΠΊθάθπθ. ΜΟΟν] θυ πηρ' τ. ἀϑ αγ ἢ, 
ἀδίβ. οὺ' γητῦῦθ]8 νουϑαβρθηθηαον Απ- 
καπαισαπρ 416 ΡΠ Πρ ΤΡ 6Γ- 
8] ἃ. εοὐμδεῦ (νρ]. σὰ 2388), ἄβθη 
ΘΌΟΥ ΚΕ ]  υΊβ0 σοβία ὑθῦ. 

082, νόσον: γ6]. 89 τι. χὰ 349. --- 
πολυφϑόρους 8. ν. ἃ. πολυπλάνους. 
ὙΡΙ: παν. ΗΒ]. 718 πόσον χρόνον 
πόντου ᾽πὶ νώτοις ἅλιον ἐφϑείρου 
πλάνον αἃ. πύθῃ 820 τῆς πολυφϑό- 
ρου πλάνης. 

084. τὰ λοιπὰ ἄϑλων: νρ]. 780, 
ΒΌΡΒ. ΡΆ1]. 24 ταἀπίλοιπα τῶν ̓ λόγων. 

08. ὑπουργῆσαι χάριν ψΜὶθ χα- 
οίξεσϑαι χάριν, ν5]. 1ὐυν. ΑἸ. 842 
᾿ἀδμήτῳ ὑπουργῆσαι χάριν, ϑοΡΆ. 
ἔρια. 81 ἀνϑυπουργήσειν χάριν. 
"086, ἄλλως τε πάντως καί: νρῚ, 

Ῥβιβ, 088 ἐστὲ δ᾽ οὐκ εὐέξοδον, 
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ὡς τἀποκλαῦσαι χἀποδύρασϑαι τύχας 

ἐνταῦϑ᾽. ὕπου μέλλοι τις οἴσεσϑαι δάκρυ 
πρὸς τῶν χλυόντων. ἀξίαν τριβὴν ἔχει. 

Ιῷ. οὐκ οἶδ᾽ ὕπως ὑμῖν ἀπιστῆσαί μὲ χρή. 640 
σαφεῖ ὃὲ μύϑῳ πᾶν ὅπερ προσχρήξετε 
πεύσεσϑε᾽ καίτοι καὶ λέγουσ᾽ ὀδύρομαι 
ϑεόσσυτον χειμῶνα καὶ διαφϑορὰν 
μορφῆς ὅϑεν μοι σχετλίᾳ προσέπτατο. 

αἰεὶ γὰρ ὄψεις ἔννυχοι πωλεύμεναι θ4ὅ 

ἐς παρϑενῶνας τοὺς ἐμοὺς παρηγόρουν 

λείοισι μύϑοις᾽" ὦ μέγ᾽ εὔδαιμον κόρη. 
τί παρϑενεύῃ δαρὸν ἐξόν σοι γάμου 

"“"" ΄ Ἁ ἈΝ ἥδ ᾽ὔ , 

τυχεῖν μεγίστου: Ζεὺς γὰρ ἱμέρου βελει 

ἄλλως τε πάντως χοΐ κατὰ χϑονὸς 
Δεοὶ λαβεῖν ἀμείνους εἰσὶν ἡ μεϑ- 
ἰέναι (τηϊῦ ΘΙΠΘ6Π, Ἠδυρίβαῦ:θ), 
Εππτ. 126 ἄλλως τε πάντως χῶτε 
δεόμενος τύχοι (Τ᾽ ΘΙαρογα]βαΐζ οὐδΥ 
Κοπαϊοπαϊβαῦζ ΟΟΘΥ ῬΑ ΟΊ ΡΙ τα 
ἰδὺ ἀὰ5 θυ] 10 πῃ Ὀ6] ἄλλως τε 
καί). --- κασιγνήταις πατρός: Η65. 
ΤΒεορ. 881 Τηϑὺς δ᾽ Ὠκεανῷ Πο- 
ταμοὺς τέκε δινήεντας. 

6851. γε]. Επτ. ἔγρτη. 5617 σχολὴ 
μὲν οὐχί, τῷ δὲ δυστυχοῦντί πως 
τερπνὸν τὸ λέξαι κἀποκλαύσασϑαι 
πάλιν. 

038. μέλλοι: ἀογΥ Ορίειν ὍΘ] 6. 
Ὀ]οίβθη γουβίθι]αησ, Υ5]. ΒορΡἈ. Απύ, 
0606 ὃν πόλις στήσειε, τοῦδε χρὴ 
κλύειν, 0. εἶ. 814 ἄνδρα δ᾽ ὠφε- 
λεῖν, ἀφ᾽ ὧν ἔχοι τε καὶ δύναιτο, 
κάλλιστος “πόνος, 9719 εἰκῇ κράτι- 
στον ξῆν ὅπως δύναιτό τις, ΤΒΌΚ. 
Ι 120 ἀνδρῶν γὰρ σωφρόνων μὲν 
ἐστιν, εἰ μὴ ἀρ ς ἡσυχάζειν. 
Κυᾶρσου 1 8 ὅ4, 14 

089. ἀξίαν ΠΣ ἔχει Ηρ ν. Ὁ: 
ἀξίαν (Βα 50.) τῆς τριβῆς ἔχει, ΥΕ]. 
Ευγ. Μεά. 1194 τί δ᾽ ἄξιόν μοι 
τῆσδε τυγχάνει ΠΟΥ 

6040. ᾽΄᾽Ά6 ὕοϑιβθ, ὑθίοῃθ, ἄθὺ σϑ- 
τ]! Πθὰ Οἶδαῦ οαὐθθτοηαᾶ, 1ῃ 
2 ὸῈ61Ὶ ΗΔ θη. χρυ] 6, κἰπα Ὀοὶ 
Αβοῦγ]οβ πἰοὺ μϑπῆρ, ἃ Βδπῆρ- 
βύθῃ (17) ἴῃ ἄθῃ Ῥϑύβουῃ. Ὦ16 Ηδτίθ 
γα ἀῦτοι οἰπθη ΑΡϑαΐζ ποι οὐκ 

οἶδ᾽ Βϑτα]] ἀθυῦ, -- ἀπιστῆσαι: ὙΡΊ. 
ϑορύ. 1080 ἔχουσ᾽ ἄπιστον τήνδ᾽ 
ἀναρχίαν πολει, ὅορῃ. Απύ. 881 
οὐ δή που σέ γ᾽ ἀπιστοῦσαν τοῖς 
βασιλείοισιν ἄγουσι ,Ῥόμοις, Εἰατ. 
ΒΌΡΡΙ. 889 ἣν δ᾽ ἀπιστῶσ᾽, οἵδε 
δεύτεροι λόγοι. 

θ42. καὶ λέγουσ᾽ ὀδύρομαι: ,, 16 
ῬΙοῖβα ΕΥΖβ Β] πρ 1δ ΤΠΓ ΒΟ 6 .2- 
πο“, ὙβΊ. 197, ὅορῃ. Ο. Κὶ. 8364 δὶς 
γὰρ οὐχὶ βούλομαι πονοῦσά τ᾽ ἀλ- 
γεῖν καὶ λέγουσ᾽ αὖϑις πάλιν, Εαγ. 
ΗΘΚ. 819 νῦν τὲ γὰρ λέγων κακὰ 
τέγξω τόδ᾽ ὄμμα πρὸς τάφῳ δ᾽ ὅτ᾽ 
ὥλλυτο, οῖρ. Αθη. 1 6 ααἷ8 ἰα]ϊα 
απο... ὑθιηρθυθῦ ὃ δου 18 Ὁ 

644. γε]. ΘΟΡΆΕ. ΑἹ. 282 τίς γάρ 
ποτ᾽ ἀρχὴ τοῦ “πακοῦ προσέπτατο: 
Εγ, ΑἸΚ. 420 οὐκ ἄφνω κακὸν τόδε 
προσέπτατο. 

641. μέγ᾽ εὔδαιμον: γ6]. Χρη. 
Κγγν. Υ 1, 28 μέγα εὐδαίμονας γε- 
νέσϑαι, ΒΏΡΡΙ. 141 σεμνᾶς μέγα 
ματρός, Ὀεὶ Ηοπηον ἃ. Ηδβιοα μέγ᾽ 
ἔξοχος, μέγα νήπιος, Επτ. τ. 1691 
ὦ μέγα σεμνὴ Νίκη, απΐθῃ 1004. 
Κυᾶρον Π| 8 46, θ, 1. 

648. ἐξόν σοι: 416 Ἐποιξῖοα, Ὁ1]- 
οὐ τοϊὲ ἄθπὶ σου μουρομθηάθη ὙΥ οὐΐθ 
ΒἸΘΙομβατη ΠῸΣ οἷη δ οτῦ, 80 ἀδ[β 
Κοῖπθ Ηξυίθ ἴῃ ἀθὺ Ἰδηρθη ΤῊ Θ68185 
468 ἐληΐίθη ΕαΙ865 Ἰθοῦ, Ζατηδ] Π8 0 ἢ 
ἄδθυ Ηθρμἐμθυλίτηθυθβ, υ8]. σὰ 107, 

0491. ἱμέρου βέλει, ἔρωτι (891): 
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πρὸς σοῦ τέϑαλπται καὶ συναίρεσϑαι Κύπριν θὅ0 

ϑέλει" σὺ δ᾽. ὦ παῖ, μἀπολακτίσῃς λέχος 
τὸ Ζηνός, ἀλλ᾽ ἔξελϑε πρὸς “έρνης βαϑὺν 

λειμῶνα, ποίμνας βουστάσεις τὲ πρὸς πατρός. 

ὡς ἂν τὸ Ζϊον ὄμμα λωφήδσῃ πόϑου. 
τοιοῖσδε πάσας εὐφρόνας ὀνείρασι θδὔ 

συνειχόμην δύστηνος. ἔστε δὴ πατρὶ 

ἔτλην γεγώνειν νυκτίφοιτα δείματα. 

ὃ δ᾽ ἔς τε Πυϑὼ κἀπὶ Δωδώνης πυκνοὺς 

ϑεοπρόπους ἴαλλεν, ὡς μάϑοι τί χρὴ 

δρῶντ᾽ ἢ λέγοντα δαίμοσιν πράσσειν φίλα. 600 
ἧκον δ᾽ ἀναγγέλλοντες αἰολοστόμους 

χρησμοὺς ἀσήμους δυσκρίτως τ᾽ εἰρημένους. 

ταὶϊῦ ἀπ σο ΚΘ σίου ΒοΖίθμαῃρ; βύθεῦ 
τόξευμα ΞΌΡΡΙ. 1008 καὶ παρϑένων 
χλιδαῖσιν εὐμόρφοις ἔπι πᾶς τις 

παρελϑὼν ὄμματος ϑελκτήριον 
τόξευμ᾽ ἔπεμψεν ἱμέρου νικώμενος. 
-- τέϑαλπται βέλει: τγρ]. ΒΡ. Απὐ. 
108 ἀφῆκα καρδίας τοξεύματα βέ- 
βαια τῶν σὺ ϑάλπος οὐχ ὑπεκδρα- 
μῇ (ϑάλπος σἰτὰ βουο!! νοη ἄθιῃ 
Βταπμὰ ἀθὺ ναπαβ 815 δὰ γὺη ἀΘΥ 
Τηθγαπδὺ ἀθὺ 1606 ψ16 690 σοβαρί). 
- συναίρεσϑαι Κύπριν: συνου- 
σιάσαι ὅϑ0}0)]. 

061. 16 Κυδβὶβ γοῃ μὴ ἀ- Πη- 
ἀοῦ 5108 μΒᾶυῆρσ (πο. 918, απ. 
8 ., 694, 149, ϑΌΡρ]. 909). - 
ἀπολαχτίσῃς: ὡς ἀπὸ τῶν ἀλόγων 
ζώων ϑ0801. [᾽6Υ ἀθυθθ Αὐβάτυοκ, 
ὍΠῚ Ὁ ὈΖΟΒΟΒΥΘΟΚΘΗ. 

θὅ2. βαϑὺν λειμῶνα: “Αὰῷ τἷὖ 
ἐἰοίθια Οταβθ᾽, νρ]. Ο4. 9, 184 μάλα 
πεν βαϑὺ λήιον αἰεὶ εἰς ὥρας 
ἄμφεν, ἐπεὶ μάλα, πῖαρ ὑπ᾽ οὖδας, 
11. 2, 1417 ὡς δ᾽ ὅτε κινήσῃ Ζέφυ- 
ρος βαϑὺ λήιον ἐλϑών, 9, 151 34ν- 
ϑειαν βαϑύλειμον, Εαγ. Η!ρρ. 1188 
βαϑεῖαν ἀνὰ χλόαν. ὃ. χὰ 610. 

θῦ4. ὄμμα λωφήσῃ: νρ]. 810 
(ὄμμα: ἴτα ΒΊΙΟΙς στοοῦ 510}} 416 βὅϑῃῃ- 
Βα Ζὰ ΘΙ ΚΘΠΏΘΏ, ,8]. ὅορ!. ἔγρτη. 
138 ὀμμάτειος πόϑος ᾳ. Αἱ. 140 
πεφόβημαι πτηνῆς ὡς ὄμμα πελείας). 
51. Υα!. πο. ὅ28 ἔκ τ᾽ ὀνει- 

ράτων καὶ νυχτιπλάγκτων δειμάτων 
πεπαλμένη. 

θὅ8 ἢ, ἐπὶ Ζωδώνης: σοπ ἢο- 
ἀομπδ᾽: ἐπί τοῖῦ θη. Ῥδὶ θὲ Αὐ- 
σαῦθ υπρσοίδητου Βιομύπηρ (“ δυῖ 
Οὔνναβ Ζτι, Ὡ8Οὴ οὗναβ Π1η᾽) δου 8 
61 Ηοιηϑτ (νρ]. Οα. 8,111) ἃ. Ἡϑγοαοῦ 
ἴοι ΠῚ} Μ ὈΠΒΤΕΥ͂ δύ. νρ]. Εν. 
ΕΠ, 1848 στεῖχ᾽ ἐπ᾽ ᾿Αϑηνῶν, ΤΏ. 
1 68 ὁποτέρωσε διακινδυνεύσει χω- 
ρήσας ἢ ἐπὶ τῆς Ὀλύνϑου ἢ ἐς τὴν 
Ποτίδαιαν, Κυΐρσον 1 8 68, 40, 8. -- 
ἰάλλειν ἰοῦ οἷπ δρίβομοϑ Ὑγουῖ. 

000. τέ δρῶντα ἢ λέγοντα Θἷπθ 
ῬϑΙθούβ ἀϊο μι θυβοῃ ϑρθΖί]]βἰ θυιπρ; 
(61. ἀω5 Ηοτυηθιῖβοηθ ἢ ἔπει ἢ ἔργῳ 
1]. 1, 804), Ὀοβοπᾶθυβ ραββοπα ἐν 
416 θυ βθ ΠΗ 8 Ἐ6 ΒΥαρ ϑύθ ]αηρ Ὀ6ὶ 
ἄθπὶ ΟΥ̓ ΚΕΙ: ὙρῚ. Ξϑορῃ. Ὁ. ΒΕ. τὸ 
ἐς τὰ Πυϑιχὰ ἔπεμψα Φοίβου δώ- 
μαϑ', ὡς πύυϑοιϑ᾽, ὅ τι δρῶν ἢ 
τί φωνῶν τήνδε ῥυσαίμην πόλιν. 
θᾶ πο. 816 τέ σοι φάμενος, ῆ 
τί ῥέξας, Ῥειβ. 174 μήτ᾽ ἔπος μήτ᾽ 
ἔργον, Επτ. ΗδεἸκ. 812 μηδὲν ἐμπο- 
δὼν γένῃ λέγουσα μηδὲ δρῶσα, 
Ῥμδη. 818 τί οὐ δρῶν, ποῖα δ᾽ οὐ 
λέγων ἔπη. --- πράσσειν φίλα, ἦρα 
φέρειν, χαρίξεσϑαι; πράσσειν 488 
Θοἰποίπβϑατηθ [τ δρᾶν α. λέγειν. 

θ02. “Βυποηυτμιουθτη οοδοογναῦϊο 
ΠΟῚ Τη060 Τ6Πὶ ᾿ρβϑϑῖη 801]16οῦ 8.Π1- 
ὈΙρσαϊδαύθηα ογϑοα]οσατα δασοὺ δέατθ 
οχαρρεναῦ, 864 οὔτ Ὁ ΠῚ ΠῚ Ο ᾧτι Τὴ 
5. ΦῺ 1 ΠῚ Τὴ ᾿οβίθπαϊθ’ (ϑομᾶί). 
γε!. ὨΔΟΒΠΘΥ ἐναργὴς σαφῶς 
ἐπισκήπτουσα καὶ μυϑουμένη. 
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τέλος δ᾽ ἐναργὴς βάξις ἦλϑεν Ἰνάχῳ 

σαφῶς ἐπισχήπτουσα καὶ μυϑουμένη 

ἔξω δόμων τε καὶ πάτρας ὠϑεῖν ἐμὲ 

ἄφετον ἀλᾶσϑαι γῆς ἐπ᾽ ἐσχάτοις ὅροις. 
εἰ μὴ ϑέλοι πυρωπὸν ἐκ ΖΙιὸς μολεῖν 

χεραυνὸν ὃς πᾶν ἐξαϊστώσοι γένοο. 

τοιοῖσδε πεισϑεὶς “οξίου μαντεύμασιν 

ἐξήλασέν μὲ κἀπέκλῃσε δωμάτων 
ὄχουσαν ἄκων" ἀλλ᾽ 

Ζ΄ιὸς χαλινὸς πρὸς βίαν πράσσειν τάδε. 

εὐθὺς δὲ μορφὴ καὶ φρένες διάστροφοι 
ἧσαν, κεραστὶς δ᾽. ὡς ὁρᾶτ᾽ ὀξυστόμῳ 
μύωπι χρισϑεῖσ᾽ 

[1}}}] 

6το 

ἐπηνάγκαζέ νιν 

ἐμμανεῖ σκιρτήματι χε 
ἧσσον πρὸς εὔποτόν τὲ Κερχνείας ῥέος 1 9 θχ 0 

6066. ἄφετον: ἴδον 16 Αὐῇδβαηρ 
σι 110. Γάφετος δὑθῃὺῦ ΕΙΘΥ ἴῃ ἀ61Ὶ 
ΘΊΏΠΘ, ἴῃ γΘ]ΟΉ ΘΙ 65 ΟῚ θη Θἰμο 
αοὐθμοιῦ σονθιμέθη ΤΊ σοϑβαρὺ 
γᾶ, αἴθ ἔγοὶ τὴ "ΘΠ ΡΘΙ ὈΘΖῖγ ΚΘ 
ΒΘ ατη γι θη, γε]. ΡΙαι. ΚΤ. 119 Ὁ 
ἀφέτων ὄντων ταύρων ἐν τῷ τοῦ 

Ποσειδῶνος ἱερῷ, τού. 820 Α 
αὐτοὶ περιιόντες νέμονται ὥσπερ 
ἄφετοι, αν. Ιοῃ 821 ὃ δ΄ ἐν 
ϑεοῦ δόμοισιν ἄφετος, ὡς λάϑοι, 
παιδεύεται. --- ἀλᾶσϑαι: ἅδον θη 
Κοπδβοὶςαὔγ θη ΤΩΒμ1Εν Κυᾶρου 1 δ6, 
8,30, Ομο. 489 ἄνες μοι πατέρ᾽ 
ἐποπτεῦσαι μάχην. 

6007. πυρωπὸν μολεῖν κεραυνόν: 
Ζ 888. 

008. ἐξαϊστώσοι: Ζὰ 181. 
6711. ἄκουσαν ἄκων: τι 19. -- 

ἀλλ᾽ ἐπηνάγχκαξε Ῥοσιθηῦ 5105}: ΠῸΓ 
δα ἄρῃ ἴῃ ἄκων Ἰορσοπάθῃ αθάδῃ- 
Κθῃ, γΡῚ. Τα. 408 ἔφϑιϑ'᾽ οὗτος 
οὐ Καλῶς, μολὼν ἐς οἶκον" ἀλλά νιν 
κελαινόφρων ἐμὴ μήτηρ κατέκτα, 
'υυγ. ΒΑΚΟΒ. 1121 ἀπεσπάραξεν ὦμον 
οὐχ ὑπὸ σϑένους, ἀλλ᾽ ὃ ϑεὸς εὖ- 
μάρειαν ἐπεδίδου χεροῖν. 

012. Διὸς χαλινός: γρ]. Ἀρ, 188 
στόμιον μέγα Τροίας, 218 ἀνάγκας 
λέπαδνον. -- πρὸς βίαν φρενῶν 
(αὖ Ἰππθυθη Ια Θυβί 6 06}). 

018. [)6γ Πιομῦου μῶῦὺ ΒΘ. τη 6}- 
ΥΘΥΘΒ. γοὴ ἄθὴ ὥθουραηρθη, Ὑγὰ8 
ΒΌΡΡ]. 291 Ε΄ οὐχ] ῦ σιγὰ, 9Ὶ0 

βιύίβατηθ Ψπηρίτωι Ὀουϊομθῦ ΠΥ ἀϊ6 
Δα ΙΒΘΥΘ ἢ. ΥΘΙΘΉΪ588. τι. ψουβοησοιρὺ 
Αἴδ ἰππούθη αυῖπαθ ἴηγΘΥ γον οΙσαηρ, 
Ὑ6]0η6 ὅ92 νοῃ ῬγΟΙΙΘΙΠΘα5 ΠΝ 
αἀραϊοῦ σογάθῃ 51πᾶ. --- φρένες διά- 
στροφοι γὺη ἄθη ΠΎΘΗ ΘΠ Μ|18 
ΞΟΡΒ. ΑἹ. 441. 

014. ὀξυστόμῳ μύωπι: ν5]. τὰ 
01 ἃ. 50}0]. ΑΡο]]οη. Ἡμοα. Ατρ. 
" 120 μύωψ εἶδος μυίας κατὰ τὸ 
ἔαρ γινόμενον, ἥτις ταῖς λαγόσι 
τῶν βοῶν ἐπικαϑεξομένη δάκνει 
αὐτὰς καὶ εἰς μανίαν ἄγει" ἀφ᾽ οὗ 
καὶ οἶστρος λέγεται ("81. ϑαρρ!. 807 
βοηλάτην μύωπα κινητήριον -- οἷ- 
στρον καλοῦσιν αὐτὸν Ἰνάχου πέλας). 
Ζιώστρατος δὲ ἐν τῇ τετάρτῃ περὶ 
ξῴων διαστέλλει τὸν μύωπα τοῦ 
οἴστρου" ὁ μὲν γὰρ μύωψ ἐκ τῶν 
ξύλων ἀπογεννᾶται, ὁ δὲ οἶστρος 
ἐκ τῶν ἐν τοῖς ποταμοῖς ἐπιπλεόν- 
τῶν σκωρίων. Ῥ]η. Η. Ν. ΧΙ, 28, 
84, 100 ρΡἷπθδϑθ ἱπβθοίὶβ οι πῖθα8 
5116. ΒοΙββιισα, ΠᾺ}} οαυσαᾶδ, ηΪδὶ βοου- 
Ῥίοηϊ: . .. το] ποσὶ απ θυιβά τη 
ΔΟΌΪ]Θ5 ἴῃ ΟΥΘ αὖ 88110, 5ῖγ6 ἰᾶ- 
Ὀαηαμπι αἰοὶ μ]δοθῦ. 

616. εὔποτον: γρ]. 812. “6 ψο- 
ρον Νοίσπηρ αἴθ Οὐ] θη βοπϑῦ 
2 ὈΘΒΟΒ ΘΙ θομθυ ῬΟΘβῖΘ ἢδΌΘΩ, 
Ὑ1Ὲ 80 ΠΊΘ ἢ} {ἰ θΘυυαβο ἀη8 α16 ὑπ- 
ΘΥβο ΟΡ ΠΠ10η6. 116. ἴσον Ὀιομίθυ- 
ΒΡΙΔΟΙΘ, ΘΠ 816 θη ϑθϑοθῃ (68 
ΠΙοίβοπάθη ΑΝ ἃ5βου8 ἀαυβίθ! θη. Νδη 

οὐρὰς 
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“έρνης τε χρήνην᾽ βουκόλος δὲ γηγενὴς 

ἄκρατος ὀργὴν ΄4ργος ὡμάρτει. πυκνοῖς 

ὕσσοις δεδορκὼς τοὺς ἐμοὺς κατὰ στίβους. 

ἀπροσδόκητος δ᾽ αὐτὸν ἄπτερος μόρος 680 

τοῦ ζῆν ἀπεστέρησεν. οἰστροπλὴξ δ᾽ ἐγὼ Ἁ 

μάστιγι ϑείᾳ γῆν πρὸ γῆς ἐλαύνομαι. 

κλύεις τὰ πραχϑέντ᾽ νὰ 2 2 3 »"Ἢ Ο᾽ 

- εἰ δ᾽ ἔχεις εἰπεῖν ὅ τι 

λοιπὸν πόνων. σήμαινε" μηδέ μ᾽ οἰκτίσας 

ξύνϑαλπε μύϑοις ψευδέσιν" νόσημα γὰρ 68 

αἴσχιστον εἶναί φημι συνϑέτους λόγους. 

ΧΟ. 
ΘΑ (5: ΡΩ Ὡς 
ἃἁ ἄς. ἄπεχε. φεῦ 

1ϑὺ ουβίϑα εὖ Ζὰ ΒΘΠ6η, “16 Βουρ Δ] 1 
5816. 416 ΕἸσοηβομ αἴθ ἀιθββ Ί Ὀ6. ου- 
ξουβομῦ τ. ἴῃ γΘ] μι {Ππ|ΐϑηρθ 516 
α16 ον ββοὺ ποῦ θη ]σθηϑν ΠΤ ἢ η- 
αον ποῦ Τοιηρογαῦμν, (θβομτηθο τ, 
ΒαγῸ6 τ. οὖ, βουσ18 π8Ο ἢ. 1ΠΥ̓́ΘΙῚ 
ἘϊηΠ 586 ααῇ θη τη ΒΟ] ΟΠθη Κῦτ- 
ῬθῪ Ὀθίτῃ ΤΥ Κοη τ. Βαάθη τὺ δἱη- 
ΘΏΠΘΘΥ συ] ΟΠ 6 η Πδ 6 π’ (Εἰ. Οαγύϊαβ 
ΟὙἸθομΊβοη 6. Θᾳ6]]- υπὰ Βγαπηθη- 
ἸΠΒΟΒΥ Ἐ6Π). -- Ἀερχνείας δέος: 
Κέρχνη κρήνη Ἄργους ὅ08Π01. ΝΦΟΒ 
Ῥαῦβ. 11 24, 7 Ἰὰρ' ἀδθν Οτὺ Κεγχρεαί 
(16 ἡὔηρουθ Νατιθηβἔου) ἃ ἀθτ 
Ὕγ6ρθ σοῦ ΑΥροβ πβ 6 Τόσρα. Νιομῃῦ 
ἔθυθ νοῦ ἀριηβθ] ρθη, ἴῃ ἀον Νἕ 6 
ον Κὔβίθ, στῶν ἀθὺ ϑδυχηρίβθθ γῸη 
ΤίθστΘ, ἡ ] ΟΠ ΘΥ ἅτ ἄθιη ΜυΊΠο5 468 
Ηθτακο5 Ὀοκωπηῦ δῦ. Υο9]. Ῥϑαβ. 
186, 6, “θεν Βουρυοϊσθη Ρομἑηο5 
ΒΟΒΙΘὈὺ 5100 80 86 δ 488 Μϑϑὺ 
γου, ἀαἱβ [ἄν α16 βϑίπθιῃ Εππίσ6 θηὐὺ- 
αὐ] πάθη ον βου Κοίη Βϑυτῃ 
ΤΩΘῺΥ δῦ, ἀπὰ δἷπ ΕἸ] αἰβῦμα! χὰ 01]- 
ἄθῃ. 80. θηὐβίθην δῖ15 αἴ θβθη 86]- 
1θη ἀοὺ ἸθυπξΒοη 6 βαϊηρῇ, -- Τργηϑ 
ΒοΙθϑὺ τῶν 16 δἷῃ βἰβθβοῃ Ὁ6- 
σομηΐον Οτὺ; ον Νάιιθ Ὀθζοιοῃποῦ 
οπὐὔπεαθυ α16 Ηδαρίαμπθ]16 οὔθ ἀθα 
Ξ'6 86. οάδϑὺ 416 σϑῆζθ {Πἰουσοσοπᾶ᾽ (Ε. 
Ουνῖα8 ῬΘΙΟΡΟμπ68 11 83.. 840, 871). 

618. ἄκρατος, τηὐθιηρουδίιβ, “Ἰοὺ 
ΒΟΙΛΙ]ἀοΥῦ πθ ὅοΥ πηρθιλβοηθ 
Ὑγ βίη. 

6080. ἄπτερος" αἰφνίδιος Ἠδβυοῃ. 
ΘΘον Ραββθπα Ἰδ Ὁ Διο. ΠΟΥ ΔΟΥ 
ΠΙΟΒίΟΥ α16 πϑμθιθ Απραῦθ 468 
γούραπρθβ (Ζτὰ ὄϊτ1) ἈῬαϊβοϊζο. 

ἀπροσδόκητος τ. ἄπτερος γ ΥΌπη- 
ἄθῃ Ὑγ18 μα. Π ΘΙ δουλοῖ γὰρ 
φρόνημα τὸ αἰφνίδιον καὶ ἄπροσ- 
δόκητον καὶ τὸ πλείστῳ παραλόγῳ 
ξυμβαῖνον. [}168 Οὔβαν ἰδῦ πἰομς 
Ὠ8Οἢ ἀπροσδόκητος δ᾽, Βομα ΘΥ ΠΘΟῊ 
αὐτόν ΔυΖα ΘΗ ΠΊΘΗ. 

081. οἰστροπλήξ: ΟΡ. ΕἸ]. ὅ τῆς 
οἰστροπλῆγος ἄλσος Ἰνάχου κύρης. 
οἰστροπλὴξ μάστιγι ραΐδῦ ὑπ 580 
ὈΘΒΒΘΙ ΖιιΒΔΙΠΏΘη, 815 δΟἢ ἀἷ6 
Θοῖ561 βέδομθια παὐἐθ (σα 691). 

082. γῆν πρὸ γῆς: Αὐϊξίορ!ι. ΑΟΠ. 
290 διώκειν γῆν πρὸ γῆς. Γῆν πρὸ 

γῆς ἀπιέναι, ἴτω χαιρέτω γὴν πρὸ 
γῆς ὅποι βούλοιτο, φεύγω γῆν πρὸ 
γῆς ἴῃ ϑ΄θ!|16 πη, 6] 06. νοὴ ϑα]88 
(αηΐου διαξαίνειν, ἴτω τ. πρὸ γῆς) 
Δ ρ ΘΓ ηνὺ γϑυάθη, [μ0Κ. «ΑἸοχ. 40 
γῆν πρὸ γῆς ἐλαύνεσθαι ὡς ἀσεβῆ, 
Οἷο. δὰ. Αἰὐ. ΧΙΝ 10 μᾶθὸ οὐ 818 
ἔβθυυθ ΠΟ ροββαπι; ἰἰδααθ γῆν πρὸ 
γῆς οοσίο. ἴθι Απβαγθοκθ (πρό) 
Ππορὺ ἀ16856106 Ψουβίθ! ] πηρ; Ζαρυαη 6 
ψ16 ἀον Βραθηβαχῦ ἀμείβεσϑαιτ τύπον. 

084. )8γ ΞΐοΠ0]. νϑυρ]ϑιομῦ αἱ 
γνουΐθ ἀ88 Τϑθυηθοι Οά. 8, 90 μηδέ 
τό αἰδόμενος μειλίσσεο μηδ᾽ 
ἐλεαίρων, ἀλλ᾽ εὖ μοι κατάλεξον. 

θ8ὅ. νόσημα αἴσχιστον: γ8]. 1009 
τ Ὁ ἀκόλαστον ἔσχε 
γλῶσσαν, αἰχίστην νόσον. 

θ80. ὙρΊ. 1]. 9, 812 ἐχϑρὸς. γάρ 
μοι κεῖνος ὁμῶς ᾿ιίϑδαο πύλῃσιν, ὅς 
χὶ ἕτερον μὲν κεύϑῃ ἐνὶ φρεσίν, 
ἄλλο δὲ εἴπῃ. --- συνϑέτους λόγους, 
οοτηροδβιίῳ αἸούῳ Ὀ61 Αἰὐ18. 



ο2 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

οὔποτ᾽ (ὧδ᾽). οὔποτ᾽ ηὔχουν ξένους 
μολεῖσϑαι λόγους ἐς ἀκοὰν ἐμάν, 

οὐδ᾽ ὧδε δυσϑέατα καὶ δύσοιστα 690 
πήματα λύματα δείματα κέἕν- 

τρῷ ψύχειν ψυχὰν ἀμφάκει. 

ἰὼ [ἰὼ] μοῖρα μοῖρα, 

πέφρικ᾽ εἰσιδοῦσα πρᾶξιν ᾿Ιοῦς. 69ὅ 

ἼΓΡ: πρῴ γε στενάζεις καὶ φόβου πλέα τις εἶ" 

ἐπίσχες ἔστ᾽ ἂν καὶ τὰ λοιπὰ προσμάϑῃς. 

ΧΟ. λέγ᾽. ἐκδίδασκε᾽ τοῖς νοσοῦσί τοι γλυκὺ 
τὸ λοιπὸν ἄλγος προυξεπίστασϑαι τορῶς. 

ΤΡ τὴν πρίν γε χρείαν ἠνύσασϑ᾽ ἐμοῦ πάρα το0 
κούφως" μαϑεῖν γὰρ τῆσδε πρῶτ᾽ ἐχρήζξετε 
τὸν ἀμφ᾽ ἑξαυτῆς ἄϑλον ἐξηγουμένης" 
τὰ λοιπὰ νῦν ἀκούσαϑ᾽. οἷα χρὴ πάϑη 

688. ηὔχουν: γ6]. 888, Ἀρ. 506 
οὐ γάρ ποτ᾽ ηὔχουν τῇδ᾽ ἐν Δργείᾳ 
χϑονὶ ϑανὼν μεϑέξειν φιλτάτου 
τάφου μέρος, ΘΌΡΡ]. 829 τίς ηὔχει 
τήνδ᾽ ἀνέλπιστον φυγὴν. κέλσειν ἐς 
Ἄργος; νὰν. ΗΕ]. 1019 οὐκ ἄν ποτ᾽ 
ηὔχουν οὔτε σ᾽ οὖὐϑ' ἡμᾶς λαϑεὶῖν 
Μενέλαον, ΗρτδΚ]. 981 οὐ γάρ ποτ᾽ 
ηὔχει χεῖρας ἵξεσθαι σέϑεν. 
091 πήματα λύματα δείματα: 

ἄθυ ΟἸΘΙ ΟΠ ΚΙαηρσ ἴῃ ἄθη Επάπηρθη 
ἄοΥ νουῦθ :ἰϑὖ ΘΌΘΗΞΟ σον ϑ}ὺ ὌΝ 
ἩϑΟΒΉ ΠΟΥ (16 ΑἸΠὑογαύϊοα. ψύχειν 
ψυχᾶν, γρ]. 480, 9ὅ9, Εαγ, ΟΥ. 1802 
φονεύετε, καίνετε, ὔλλυτε. -- ἀμ- 
φάκει κέντρῳ: γρ]. σ. 042 διπλῇ 
μάστιγι τὴν ᾿άρης φιλεῖ. ΤΕΥ ΤυΘΙῸ- 
βύδομε] (σὰ 828) Βαίδθ ζυσϑὶ κέντρα: 
οΡῃ. Ο. Ἦ. 809 διπλοῖς κέντροισι, 
ἔγρτη. 126 μάσϑλητα δίγονον. -- 
Ὕγορσθη ἀογν νυ Κυηρ ψύχειν ( αατοῖ- 
ΒΟ ϑαθγηἤἢ, ΠΘΟΠΠΘΥ πέφρικα, Ρ]αί. 
Ῥβουὰ. 1910 παῖμὶ .. 16... ΘΟΥ Ρϑυ- 
{γι ρ ΘΔ 010) ἃ. 21 ἄθπι Θδπζθα ΟΕ. 
ἔπι. 16 ἐμοὶ δ᾽ ὄνειδος ἐξ ὀνει- 
ράτων μολὸν ἔτυψεν δίκαν δι- 
φρηλάτου μεσολαβεῖ κέντρῳ 
ὑπὸ φρένας, ὑπὸ λοβόν. πάρεστι 
μαστίκτορος δαΐου δαμίου βαρὺ τὸ 
περίβαρυ κρύος ἔχειν. --- ΒΕῚ ἀθτὰ 
Τπῆηῃ. Ῥυδβ. ψύχειν (μΔ 0 μολεῖσϑ'αι) 
μδῦ 5108 ἀθν ἀθάδηκο ἂμ θη ἃ ρθη- 

ὈΠΟΚΠΙΟΒθη Ζαβίαπα σοϊοπα σο- 
τηϑ οί. 

095. πρᾶξιν, τὸ πεπραγέναι: 
ΞΟΡὮ. ΤΎδοΗ. 151 τὴν αὑτοῦ σκοπῶν 
πρᾶξιν, 298 ἀνδρὸς εὐτυχῆ κλύουσα 
πρᾶξιν τήνδε, ΑἹ. 190 ἥκει φέρων 
Δἴαντος ἡμῖν πρᾶξιν ἣν ἤλγησ᾽ ἐγώ. 

6096. πρώ, τηϑύμγθ, ἵὙΟΥ Ἃδ. 
Ζ2εϊυ᾽: ΟΒΌΡΗ. ΤΎΔΟ.. 680. δέδοικα 
γὰρ μὴ πρὼ λέγοις ἂν τὸν πόϑον 
τὸν ἐξ ἐμοῦ, πρὶν εἰδέναι τἀκεῖϑεν 
εἰ ποϑούμεϑα. 

698. λέγ᾽, ἐκδίδασκε: νρ]. 608 ἃ. 
2 ὅ0. 

100. ἐμοῦ πάρα κούφως, 61} 
68. ἀογ ἴο οὈ]ὰρ (688), θη Δ ΠμΒ0 ἢ 
2Ζὰ οὐ ]16η. 

101. γι. 682 
102. τὸν ἀμφ᾽ “ἑαυτῆς ἦϑλον ἃ. 1. 

ἀμφ᾽ ἕαυτῆς τὸν ἑαυτῆς ἄϑλον 
ἐξηγουμένης. ὈῖοβοΘ ΕἸ ἸυἸ]ταηρ' 
Ὧθ8 Ρυϑαϊκαῦβ δα 16 αἰ! θαῦνθ 
Βοβυμητηαηρ 468 δα 76 κἰβ οάθν ΟὉ- 
6 κῦβ ἰδὺ Ὀ61 ἀθη Ρυδροβιμοποα ἐξ, 
ἀπό τὰ. παρά Ὀεβοπάρηβ πϑπῆρ πὰ 
ΘΘ δ 8 Π]110}}) (γ6}]. Ασ. ὅ88 κῆρυξ 
᾿ἀχαιῶν χαῖρε τῶν ἀπὸ στρατοῦ Μ1Θ 
ὃς κῆρυξ εἶ ᾿ἀχαιῶν τῶν ἀπὸ στρα- 
τοῦ, Κυῦρον 1 8 ὅ0, 8, 10), Κοιηπιῦ 
ΔΌΘΓ ΘΌΟΝι Β6ὶ ΒΔ ΔΘΥΘῺ Ρτὰροβίομοπ 
νοῦ. ΥὙρΊ). 2. Β. εὐσεβεῖν τὰ πρὸς 
ϑεούς ὅορῃ. ῬἈΠ).. 1441, 
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τλῆναι πρὸς Ἥρας τήνδε τὴν νεάνιδα. 

σύ τ΄. ᾿Ινάχειον σπέρμα. τοὺς ἐμοὺς λόγους Τοῦ 

ϑυμῷ βάλ᾽, ὡς ἂν τέρματ᾽ ἐκμάϑῃς ὁδοῦ. 

πρῶτον μὲν ἐνθένδ᾽ ἡλίου πρὸς ἀντολὰς 
στρέψασα σαυτὴν στεῖχ᾽ ἀνηρότους γύας" 

Σκχύϑας δ᾽ ἀφίξῃ νομάδας. οἱ πλεκτὰς στέγας 

πεδάρσιοι ναίουσ᾽ ἐπ᾽ εὐκύκλοις ὄχοις. 110 

ἑχηβόλοις τόξοισιν ἐξηρτυμένοι" 

οἷς μὴ πελάζειν, ἀλλὰ γυϊ᾽ ἁλιστόνοις 

χρίμπτουσα ῥαχίαισιν ἐχπερᾶν χϑόνα. 

τοῦ. ϑυμῷ ἄλε: γ6]. 485 Ηο- 
ΤΩΘΙΊΒῸη6 σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο 
σῇσι (Δ ἀο18 Οἁ. 1, 200 ὡς ἐνὶ ϑυ- 
μῷ ἀϑάνατοι βάλλουσι). Ζ2πὰ ἄθιη 
ΤῬαιϊν ϑερὺ. 1048 χώραν τήνδε κιν- 
δύνῳ βαλεῖν, ΒΟΡἢ. ῬἘ1]. 61 λύπην 
πᾶσιν ᾿ἀργείοις βαλεῖς, παν, ῬΒδπ. 
1680 σκότον ὄμμασι σοῖσι βαλών. 

108. στρέψασα (μϊομὺ Ὀ]οΙΒ τρέ- 
ψασα), Ὑ761} 10 5160}: νοῃ Ῥγουηθῦμθαβ 
δ Ὁ σιν δῖ υϑθηαϑί. -- στεῖχε γύας: 
γ9]. 887, ϑϑρύ. 400 κλέμαπος προσ- 
ἀμβάσεις στείχει, ἴτι Ῥτοβᾶ πορεύε- 
σϑαι πεδίον τι. αρσ]., Κνῦρεον. 1] 
8 46, 1, 2. -- ῖΘ ξΟΙσθπαθ 560- 
ΒΥΔΡΒΙβομ Παγβυθ! Πὰηρ, δῖ ὙΥδῃτ- 
μϑιῦ ἃ. Πιομύπηρ σοι βού, Ὀθυαὺ 
δα ἀπ θϑυμητηΐθη ὑπα ὉΠΒΙΟΏΘΥΘΗ 
Νοβυϊομύθη ππα ΕΖ προ ΟΟΥ 
Καυξ]θαΐθ, πσθ]ομ6 ἄθη Ηδπα68] νσοη 
θη Π6]]θηβοηθη Κο]οπίθη. 811 
ΞΟΠ γΖθη ΜΘουθ ἴπ α16 πον] ΟΠ θη 
αοσοπάθη πηἰουϊϑἸίθη. Εγθῦ Ηθτο- 
αἀοῦ Ὀγδομίθ ἀθη Ουθοιθη Ὀθβυϊσητη - 
ἴδσθ ἃ. Ζινυθυ]εβθιρουθ Καμαθ ΠΌΘΥ 
Τιαπα ἀπὰ Προ πόα Ποἢ νοτὴ Ρομίπβ. 

π09. ΨΡΊ, οι. Οα, 12, 89 Σιδε- 
ρῆνας μὲν πρῶτον ἀφίξεαι. --- Σκύ- 
ἅγας νομάδας: Η!Ρροϊκι. 46 δὅτθ 98 
νομάδες, δὲ καλεῦνται ὅτι οὐκ ἔστι 
σφι οἰκήματα, ἀλλ᾽ ἐν ἁμάξῃσι οἰ- 
κεῦσι" αἵ δὲ ἅμαξαί εἶσι αἵ μὲν 
ἐλάχισται τετράκυλλοι, οἱ δὲ ξξά- 
χυλλοι αὗται δὲ πίλοισι περιπε- 
φραγμέναι" εἰσὶ δὲ καὶ τετέχνα- 
σμέναι ὥσπερ οἰκήματα, τὰ μὲν 
διπλᾶ, τὰ δὲ τριπλᾶ" ταῦτα δὲ καὶ 
στεγνὰ “πρὸς ὕδωρ καὶ πρὸς χιόνα 
καὶ πρὸς τὸ πνεύματα, Ἠρδὶοα οὶ 

ϑύσαθοπ. Ρ. 802 “γλαχτοφάγων εἰς 
γαῖαν ἀπήναις οἰκί ἐχόντων, Η6- 
τοῦ. ΙΝ 40 τοῖσι γὰρ μήτε ἄστεα 
μήτε τείχεα ἢ ἐκτισμένα, ἀλλὰ φε- 
ρέοικοι ἐόντες πάντες ξωσι ἵπποτο- 
ξόται, ζώοντες μὴ ἀπ᾽ ἀρότου, ἀλλ᾽ 
ἀπὸ κτηνέων, οἰκήματά τέ σφι ἦ 

ὶ ξευγέων, κῶς οὐκ ἂν εἴησαν 
οὗτοι ἄμαχοί τε καὶ ἄποροι προσ- 
μίσγειν; 16 Ομ ηΒ10Ζ6 αἸΘΒ6Υ Βκγ- 
ὕπθη βθοῦ, Ηοτοά. ΤΥ 19 δη: τὸ 
δὲ πρὸς ἠῶ τῶν γεωργῶν τού- 
τῶν Σκχυϑέων (τα ΒοιΥ ΒΕ Π6}685) 
διαβάντι τὸν Παντικάπην ποταμὸν 
νομάδες ἤδη Σαύϑαι νέμονται, οὔτε 
τι σπείροντες οὐδὲν οὔτε ἀροῦντες. 
Αὐοῦ ογϑῦ Ηθγοάοὺ μαῦὺ 1ῃτρ ὙγοΒη- 
Β1028 80. Ὀθϑύϊιητηῦ; ΑΒΟΏΎΠΟ8 ἀθηκῦ 
510}: ἀΙΘ56 10 6π πὶ Νουάθη Π8Π6 8 1Ὲ 
Οοθδῃ, γ6}. ϑύγαθοι Ρ. 492 τὸ πρῶ- 
τον μέρος, ἐκ τῶν πρὸς ἄρχτον με- 
ρῶν καὶ τὸν Ὠκεανὸν Σχυϑῶν τινες 
νομάδες καὶ ἁμάξοικοι, ΡΙ1η. Ἡ. Ν. 
ὙΙ 20, ὅ8 τη 810 8}01}15 ῬΎ τη ῬΔΥΒ 
ἃ ΘΟΥΌΏΙΟΟ ῬΥΟΠ ΠΟΥΟ ΟὟ ΠΙΥΘΒ, 
Ῥτοχίγηδ, Ἰποα] α, βαθυιθα σϑηθατη. 
ΑἸ ΠΓΟΡΟΡΒΔΡῚ δογίμπδο ᾿πϑια ϑηῦ πα- 
ΤῊ δ 8. ΘΟΥ̓ΡΟΥῚ 5. σϑβοθηῦθβ; 160 
1αχύα νγαβύδθ 80] πᾶ 168. 

112. πελάζειν --- ἐκπερᾶν: γρ]. 
Πατα. 1007 τὸ μὲν ἀτηρὸν χώρας 
10 χεῖρ τὸ δὲ Ὑτ τ πέμπειν, 
Κυᾶσον 1 8 δῦ, 1, δ α. 11 8 δῦ, 1, 8. 

118. χρίμπτουσᾶ ΜΟΥ͂ 6: πὰ 1028. 
βαχία: κυρίως δὲ πᾶς ὃ πετρώδης 
αἰγιαλὸς ῥαχία καλεῖται Ἐΐ, Μ. Ῥ. 
102, ὅ1. ΝΕ]. ΟΠΟΙῚΙ. Ὁ. Ρ. 10. 
(λέθοισι» γῆς ὀστοῖσιν ἐγχριμφϑεὶς 
πόδα. 
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λαιᾶς δὲ χειρὸς οἵ σιδηροτέχτονεο 
οἰκοῦσι Χάλυβες. οὺς φυλάξασϑαί δὲ χρή. 11ὅ 

ἀνήμεροι γὰρ οὐδὲ πρόσπλατοι ἕένοις. 
ἥξεις δ᾽ Ὑβρίστην ποταμὸν οὐ ψευδώνυμον, 

ὃν μὴ περάσῃς. οὐ γὰρ εὔβατος περᾶν, 

πρὶν ἂν πρὸς αὐτὸν Καύκασον μόλῃς, ὀρῶν 

ὕψιστον, ἔνϑα ποταμὸς ἐχφυσᾷ μένος 

ἀστρογείτονας δὲ χρὴ κροτάφων ἀπ᾽ αὐτῶν. 
120 

κορυφὰς ὑπερβάλλουσαν ἐς μεσημβρινὴν 

114. ΕπύΘαοΥ 51Πη6 φυυ βοπθη 718 
πα. 114 ψουθθ δαΒρῸ 16, 1η ἀθηθη 
οἷπθ ψοϑϊύουθ σθρθμα σθηϑηηῦ Ὑγ8, 
Θ]ΟΠ8 ἴο, ΨΊΘΟΘΥ ΠΊΘ ΕΥ̓ γοῖη Οοθδθῃ 
5105. Θηὐ ον πο πα, δα ἔβα θη 50]] (νρ]. 
πύθῃ ἀπύθυ ἄθη Βυπομβύϊοκθη ἀ6Ἑ 
Προμ. λυόμενος Ὁγ. [Χὺ, οὔδϑτ ἀ6Υ 
ΠΙΟΗΟΥ Μ1] α16 ογβύθι]αηρ οτ- 
ποθ η, ἀαίβ ἴο, πϑομ 61 516 ἄπο 
αον Καβίθ ἀθ5. Οοθδηβ 8 θη πο- 
τηδ ἀ]βοῃθη Κγύμθη σου οιρθοιη- 
τΉ6ῃ, 416 ΟΠ ΑΙ Ὀθυ Π1Π|κ8 Πρ θη 18,886, 
αἶ80. ΖυΊΒΟΠ ΘΙ 16 η 6} ΘΙ θΠ6η ἃ. 6 πα 
Ομ Ιγ θθτη απ δι ηνγᾶσίβ σθσθη ϑἃ- 
αθη νη άθγθ, 18 516, 8 θη ΕἾα(8 
ἩγὈυιβδύθϑ βϑκοση θη, ἄθββθ [ΠῸΥ 
Θαὐδησ σι Κααϊκαβτιβ σΘ]ησΘ, ΤῸ 
ον ΗἩγθυιβίθϑ θαὔβρυϊ ρθη 50]] (120). 
-- ὕσϑε. ἀθῃ ἀδπμθῦ. λαιᾶς (ἀριστε- 
ρᾶς) χειρός αὶ. ἃ. Κτῖΐρον 1 8 460 
1, 8. οποία θστη- Ν ΠΟΙ. σὰ ΞΟΡΆ. 
ΕἸ. 900. 

11. [Ιῃ τηΒΘ6 76 ΠῚ 
ΒΙΟἢ. οἷη ΤΥΎΙΟΥΔΟΠΥΒ ἢ ΖυΘΙύθη 
Ευΐδο Ππ’ ]ΘΥ, Υρ]. Ζζὰ 2. 16 
ΕΠ σθη  π}]1 0 Π]κοῦ ἀθ65 δύοιθβ απὰ 
16 στοίβθο Ζ8}1] ἀοὺ ΕἸΡΘΗΠΔΙΉΘΗ 
γθυϑηἸϑβίθη 1ὴ αἴθβθυ ΟΠ] θσπηρ 
ΖΒ] Ιου ΑΓ] δβιησθη 418 ἴῃ 8η- 
ἀθγθὴ ΤΘΊ]Θὴ α16865 δύζοκο (117, 
720, 121, 122, 129, 130, 186, 188, 
198, 196, 806, 809, 811, 840, 847, 
849, 861, 809). --- Χάλυβες: ΑΒοηγ- 
105 πἰσηπηῦ (16 ΟΠ μβιῦχθ ἀον Οπὸ- 
Ἰγθθυ, ψθοηθ βομπϑῦ 51 ]10} νοι 
Βο νγαυσθηῃ Μίθουθ δησορθΌθη τγ61- 
ἄθῃ (Ηργοᾶ, 1 28, ὐτδθοη Ρ. 618), 
ἴση πόνο θη ΒΚγύμ!θηι. ἃ, νγ61] ΟΥ̓ 
αἴθ Ομ θ6. 415 Βγύμποη Ὀοὐγομύθι 
(ϑορι. 128 χάλυβος Σχυϑῶν ἄποικος) 
πη 1. Πᾶπὰ Γγ σ]θῖο ἢ μὰ ]0 ποιῦ 
ἋοΥ αθσθηά, δ8. γΘ] ΟΠ. ΟΥ̓ 5ΚΥ- 

πύϊζοκο πηᾶοὺ 

ὑμΊβομθ δύῃ! Καπὶ (γς]. 801) --- ἴῃ 
ὙΥΙΓΚΠΙΟΒΙΚοῖῦ γῶν α165 16 αδρθηᾶ 
465 ὕτδι). 
ΤΠ ὙὙβρίστην. ποταμόν: ἀν 

Κ680!. Ῥοπιθεκύ: τὸν ἀφάξην, παρὰ 
τὸ ἀράσσειν καὶ ἠχεῖν τὰ κύματα 
αὐτοῦ. ὈΪϊΘ6 αἰΐθη ΕΥ̓ ΚΙΆΥΘΥ, 6] ῃ0 
ὑβριστήν ᾿ᾶβθῃ, τηθὶ πύθῃ αἶδβο, ΔΘΥ 
Ἰιομύθυ πῶ 6 ἀπῦου ἀθπὶ ὙΠΟ βιοηὐβ- 
Ἰοβθῃ ϑύγοιηθ᾽ ἄθῃ Αὐῶχϑβ νϑυβύδῃ- 
θη ψθσθη ἀθν ΑΡΙοΙθπηρ' 465 Νὰ- 
ΤΏΘη5 γοη ἀράσσειν (νρ]. Εἰαύεῃ. 
σι ΠΙΟΠΥ5. Ῥογῖθρ. 789. τοῦ δὲ 
Μασσαγετικοῦ τούτου ᾿Αράξου μέ- 
ὠνηται, καὶ Αἰσχύλος καὶ ἀρέσκεται 
καὶ ἐκεῖνος ἀπὸ τοῦ ἀράσσειν 
καλεῖσθαι αὐτόν). ἴδεν αἰδ γου- 
βϑίβθι ! ὰηρ ἀθ5 βου! Ζὰ 114. 
γΙΘ]]οιοῦ μαύδθ ἀθὲ ὨΙΟῦοσ σοῖ 
ἄθιῃ ΕἾ αβ86 ουθῖς δου ϑ γα, ΘΙ ΟΠΟΥ 
1π| ΕὙ ΠΒ] Δ γ 6 Γγοὑθυ! 0 ΒΟ Ὁ 
τ. 8165 πτιϊῦ 8100: ἔογίγοιϑὺ (Ὑρ]. 
Βοάαεηδβίραίβ αφαϊομῦ, 6. Του β τ. 

118. εὔβατος περᾶν: δὰ 160. 
110. πρὸς αὐτὸν Καύκασον ἔνϑα 

ποταμὸς ἐκφυσᾷ μένος ἀ. 1. πρὸς 
αὐτὸν τὸν τοῦ Καυκάσου τόπον 
ἔνϑα ποταμὸς ἐκφυσᾷ μένος “Ὀ6- 
ΝΟΥ ἀὰ χὰ Θ66116 ββ] 8ὺ δῦ (6 
Ηδηθ (68 Καυκαβὰβ σϑϊδησῦ Ὀἰϊδὺ᾽: 
αὐτόν σομῦνῃ ἀθὴ ϑίπηθ ΠΟ 
χὰ ἔνϑα ποταμὸς ἐκφυσᾷ μένος 
τι. 8οίψὺ αἴθ Θιθ]]6 ἄἀθὰ τυοῖίθ- 
τὴ [δυΐθ ἀ68 ΒἼ.Β568 θηΐσθρθῃ, 
Του Ὀιομίθυ βομοῖηῦ 510} αἴθ δ σθ 
Ὧθ8 Καικαβὰβ β ἀ β.]]10} γορ ἄθια 
δίαπαογῦ 465 Ῥγοιηθύμ θα τι.,) γ710 ἃ8 
ἄθια Βοϊσοπάθη πουνουρθηῃῦ, πόγα- 
110} γοῖὶ Αβονβοῆθη ἃ. ϑομ ΖΘ 
Μοοῦθ βϑάδομῦ σὰ ΒδΌΘη. 

122 1. ὑπερβάλλουσαν (πϊίομῦ 
ὑπερβαλοῦσαν), 0611 αἴΘ ΒΙοπύσπηρ᾽, 

Δ 
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βῆναι κέλευϑον, ἔνϑ'᾽ ᾿Δμαζόνων στρατὸν 
ἥξεις στυγάνορ᾽, αἱ Θεμίσκυράν ποτε 

κατοικιοῦσιν ἀμφὶ Θερμώδονϑ'. ἵνα 19ῦ 

τραχεῖα πόντου Σαλμυδησσία γνάϑος 

ἐχϑρόξενος ναύταισι. μητρυιὰ νεῶν" 
αὗταί σ᾽ ὁδηγήσουσι καὶ μάλ᾽ ἀσμένως. 
ἰσϑμὸν δ᾽ ἐπ᾽ αὐταῖς στενοπόροις λίμνης πύλαις 
Κιμμερικὸν ἥξεις. ὃν ϑρασυσπλάγχνως δὲ χρὴ 

ἐχπερᾶν Μαιωτικόν᾽" λιποῦσαν αὐλῶν᾽ 

{50 

ἔσται δὲ ϑνητοῖς εἰς ἀεὶ λόγος μέγας 

ΒΟΒΟΠ 1πὶ {ΠὈοΥβύθι θη ΘΟ ΤΟΠΉΠΘΗ 
ΜΘΙάΘη 50]. --ὀ ἔνϑα: πϑὸῃ 41 
ἀοπκὺ ΑΒΟΒΎ]Ο8 8ῃ ΚΟΙΟΠ 18. 

124. Θεμίσκυραν --- ἀμφὶ Θερ- 
μώδοντα: 16 ϑασθ Κοπηῦ α16 Ηρι- 
τηϑῦ ΟΥ̓ ΑἸ Ζοηθη. 6118 δὴ ΕἾ 586 
ΤΉθυστη θη, ὈΘΒΟΠΘΥΒ ἴῃ ἀ6Υ διθαὺ 
Τ ΒΘ ΒΚ τ, (ϑύσαθοι Ρ. ὅ0ὅ “τὴν δὲ 
Θεμίσκυραν καὶ τὰ περὶ τὸν ,Θερ- 
μώδοντα πεδία καὶ τὰ ὑπερκείμενα 
ὄρη ἅπαντα “Δμαξόνων καλοῦσι καί 
φασιν ἐξελαϑῆναι αὐτὰς ἐνϑένδε), 
[6115 τὸ ϑγύμθηϊαπαθ ἂἃπὶ Αβον- 
Βοῆθῃ Μϑοὺ πὰ δὴ Τπδ15. [16 
οὐβίθσθ ν᾽ δπάπῃρ (οὐ ϑᾶρα ᾿ἰϑὺ βοΐ 
Ηοπιοὺ ἀ16 σου μη]! οπθτο πα Ρ6- 
Καμηΐοσθ. Εῖπθη ὙΥΤἀΘΥΒΡΥΟΠ16 ταῦ 
1ῃγ οπὐσοηῦ ἀοὺ ΠΙομίθυ ἀθτοῃ α16 
Ἀμμ θτηθ. ΘΙΠΟΥ βρϑθθσθη ἀπδυϑη- 
ἀογαησ. πησο θγὺ Κοιησηθη Ηθγοά. 
ΙΝ 110 ἀϊ6 ΑἸηδζοπθη νοὶ ΤΠ61- 
τηοᾶάοι 8 ἀ88 Αβόνβομθ Μϑεου. -- 
Ζὰ στυγάνορα γα]. ϑΡ01!]. 287 καὶ 
τὰς ἀνάνδρους χρεοβόρους μαζό- 
νας. )88 Ηοιμουῖβομθ Πριῃθίομ 
ἀοὺ Ατπδοόπθη ἀντιάνειραι(Ι!. 8,189), 
γγΘ]ΟΠ6 5... τα ΠΘΥΡΊΘΙΟὮ ὁ Ῥοἀδυξοῦ, 
γα 46. νοὴ Τ᾿ ΠΟ Π ΘΗ τα πποσ οὶ: 
1|ορ’ οὐκ]ᾶσί. Ὑρ]. 5080]. αἵ ἴσαι 
καὶ ἐναντίαι τοῖς ἀνδράσιν. 80 
ΒΟΠοΙπῦ 68 δ ἢ; ΑΒοηγ]ο5 δυΐσοία[ϑὑ 
Ζὰᾷ ΒΔΌΘΗ. 

12ὅ. ἵνα -- Σαλμυδησσία γνάϑος 
σιθθῦ ποι οἷπθ που ΒΟ] ΠΠρ᾽ 
“ι Θερμώδοντα, 5Βοπάθιῃ Ζὰ ὅθι 
σδηζθη Ασα θθ ον Ὑ]ομηβίςχθ ἀδν 
ΑἸλδΖΟηθη, ὑπ ᾿Πη6η) Οἷπθ ψγΘιῦο 6 
Αὐβάθμπαηρ, Ῥεϊζα!θσθη. (ἀπ ἄθη 
Τμουιποάομ ἢ Ὀ15 ἀΔΒΐη, ντοὔ), ν] 6116 160 
ἴῃ Τυδοκκβιομῦ δα ΠΙ. 8, 1817 οἵ δὰ 
τότ᾽ ἐστρατόωντο παρ᾽ ᾿ὄχϑας Ζ2αγ- 

, ᾽, “ς ΟΣ ΤΕ 
γαρίοιο. . ἤματι τῷ οτὲ τ ἤλϑον 
᾿“μαζόνες ἀντιάνειραι ἃ. οῃπ Βε6- 
ομύθησ Οὐον Καοιηπίηϊβ α6᾽ Ὀθα6α- 
ὑθπᾶθη Τὰ θγηαηρ; θη δά ταγ- 
4.65808 δῦ πθ 0 σα θομ Ρ. 819 ἔρημος 
αἰγιαλὸς καὶ λιϑώδης, ἀλίμενος, 
ἀναπεπταμένος πολὺς πρὸς τοὺς 
βορέας σταδίων ὅσον ἑπτακοσίων 
μέχρι Κυανέων τὸ μῆκος (νοη ἀοΥ 
Τιαπαϑριύζθ ΤΠ πὰ 5 Ὁ15 σατη ΤΥ Κι- 
80 Πθη. ΒΟΒΡΟΥΒ). γϑ6]. ΒΟΡα. Απΐ. 
960 παρὰ δὲ κυανέων σπιλάδων 
διδύμας πέτρας ἀκταὶ Βοσπόριαι [δ᾽ 
ὁ Θρῃκῶν Σαλμυδησσός, ΧοΛΟΡΗ. 
Απᾶρ. ὙἼΙ ὅ, 12 Σιαλμυδησσόν, 
ἔνϑα τῶν ἘΠΕῚ τὸν Πόντον πλεου- 
σῶν νεῶν πολλαὶ ὀπέλλουσι καὶ 
ἐκπίπτουσι" τέναγος γάρ ἐστιν ἐπὶ 
παμπολὺ τῆς ϑαλάττης. 

121. μητρυιά: ΥΡΊ. Η68. Υ. ἴτε ἦι 
82 ἄλλοτε μητρυιὴ πέλει ἡμέρη, 
ἄλλοτε μήτηρ. 

128. μάλ᾽ ἀσμένως: 
ἀστεργάνορα (898). 

129. λίμνης (Μῆ᾽αιώτιδος) ἄυτοι 
Ἃἀἀ5 ΒοΙσθμᾶθ σθηθιθυ ὈΘβυϊχημὗ, 
νΡ]. 864. 

180. Διμμερικόν: ΟΟΥ ΘΙΠΖΙσΘ 
Τα Κύγτι5 πὶ ουβύθῃ ΒΕ πίβθ, θυ ἢ 
τΠΒΘ 6 ϑὑοἸτθ γουϊοτηγηῦ, νρ]. Ζὰ 
18. -- γε. ὃν ϑρασνυσπλάγχνως 
(Ξ9}01]. καρτερικῶς, ὈΘΠοΥ“() λιποῦ- 
σαν χρή σὲ ἐκπερᾶν αὐλῶνα Μαιω- 
τικόν. 

181. αὐλῶνα (οἰσοηθ!οῖι “ ΤῊΔ]- 
συ 7) νοη Νίθοιθ δἃοῃ Ξορἢ. 
ΤΥδοῃ. 100 ποντίας αὐλῶνος. Ηϊον 
ῖϑὺ ἄἀθν ϑυμπα (416 χαίβθ νοῃ 
Κουΐβο) σϑιυιοίηῦ (Ἰοὺ 45 Αβον- 
Β00ῃ6. Μϑοὺ 86] 5). 

152. λόγος μέγας, οἷπθ ἁηἀδομύϊσο 

στυγάνορες 
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τῆς σῆς πορείας, Βόσπορος δ᾽ ἐπώνυμος 

κεκλήσεται. 

ἤπειρον ἥξεις ᾿4σίδ᾽. 

λιποῦσα δ᾽ Εὐρώπης πέδον 

ἄρ᾽ ὑμῖν δοκεῖ 18 

ὁ τῶν ϑεῶν τύραννος ἐς τὰ πάνϑ'᾽ ὁμῶς 

βίαιος εἶναι; τῇδε γὰρ ϑνητῇ ϑεὸς 
χρήξζων μιγῆναι τάσδ᾽ ἐπέρριψεν πλάνας. 

- 3 "᾽ 5 77 -- “- ἤ 

πικροῦ δ᾽ ἔκυρσας. ὦ κόρη. τῶν σῶν γάμων 

οὺς γὰρ νῦν ἀκήκοας λόγους. μνηστῆρος. 140 

εἶναι δόκει σοὶ μηδέπω ᾽ν προοιμίοις. 

1ῳ. 

ἘΠΕῚ 

ἰώ μοί μοι. ξή. 

σὺ δὴ κέκραγας κἀναμυχϑίζῃ᾽ τί που 
δράσεις. ὅταν τὰ λοιπὰ πυνϑάνῃ κακά; 

ΧΟ. 

ΠΡ 

Ιῷ. τί δῆτ᾽ ἐμοὶ ζῆν 

ἦ γάρ τι λοιπὸν τῇδε πημάτων ἐρεῖς; 

δυσχείμερόν γε πέλαγος ἀτηρᾶς δύης. 

τ1ῦ 

κέρδος. ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τάχει 

ἔρριψ᾽ ἐμαυτὴν τῆσδ᾽ ἀπὸ στύφλου πέτρας, 

ὕὐθουοΐδγαηρ,, οὶ. ΘΟΡΆ. ΑΙ. 226 
ἀγγελίαν ες τὰν ὃ μέγας μῦϑος 
ἀέξει (ἀα8. σ]οδεσθμαθπαθ Βθαθη). 

559. Βόσπορος: α16 Εὐγτπο]οΟρῚΘ 
βοὸς πόρος (τῆς σῆς πορείας) Ὀ6- 
βυπητηΐθ ἴῃ ἀ6Υ ϑᾶρθ ζῦτη 1781] α16 
Βϊομθπηρσ ἀοΥ [σγϑπ ἀθὺ 1ο. [πὰ 1 κ- 
ΠΙΟΠΚοιῦ πγὰῦ Ζ. Β. ἀοΥ ΤΆγαΚΊΒ0Π6 
Βοβροῦιβ, ΨΘΙΟΠΘΥ νουΖαρ ΒΎ76 188 
Βθίηπθῃη Ναδαιῆθῃ αἃ6πὶ {Πθουσᾶηρ ΘΓ 
Το νϑγάδηκθη 8501106, πϑο ἀοΥ αδυς]η 
Ἑκάτη Φωσφόρος (ἀϊα]6 Κύϊ5οη Βοσ- 
πόρος), ΜΜ6]Ομ6 ἀοτῦ νϑυθῃχὺ ψαγάθ, 
Ῥοηδηηῦ. 

184. λιποῦσα δ᾽ Εὐρώπης πέδον: 
οΥ ΚΙ ΘυΊΒΟη6 ΒΟΒΡΟΥΙΒ οἹ]ὗ 4150 
ΒΙΟΥ 818 ατἴθῆζα σὸρθ Εὐτορᾶ ἃ. 
Αβίθῃ, υρὶ]. 190. ἀθυόμη! ]ο0} πῖτὰ 
ἀθν ῬΠ85818 818 αὐθῆζθ ϑηρσοσΘΌΘΗ, 
ΘΟ 1πΔ Προμ. λυόμενος ΒῪ. 1, νρ]. 
Ηδοτγοά. 4, 48. Α116 ὈΙΒΒΘΥ σϑηδηπίθη 
ΟΥμομκϑίϊθπ πγϑυάθῃ ἀθπη ΠΏ ΟΕ 88 
2 Βατορῶ ρσαμδτισ Ὀοὐγαομίοῦ (νρ]. 
Ζιι 031). ἔ 

18ὅ. ἄρ᾽ ὑμῖν δοχεῖ: ρα 2ΖΌΥΘΥΙ- 
ΒΙ ΟΠ] ἐν ἄρ᾽ οὐ (τνὶθ -8 ἐὰν 
ὨΟΠΠΘ): ΥΒΊ. ὩϑΟΡΆ. 0. ᾿, 822 ἀρ᾽ 
ἔφυν κακός: ἀρ᾽ οὐχὶ πᾶς Ὄπ μὰ 
Ο. Κ. τῦ8 ἀρ᾽ ἄϑλιον τοὔνειδος. 
ὠνείδισ᾽ εἰς. σὲ κἀμὲ καὶ τὸ πᾶν 

γένος: 80 ἀρ᾽ ἂν ματαίου τῆσδ᾽ 
ἂν ἡδονῆς τύχοις; Κυᾶρεου 1 8 69, 9. 

186. ὁμῶς, ὁμοίως: Ἐϊὰη. 887 
δυσοδοπαίπαλα δερκομένοισι . παὶ 
δυσομμάτοις ὁμῶς, θ9ὅ τό τ᾽ ἦμαρ 
καὶ κατ᾽ εὐφρόνην ὁμῶς, 1]. 1,. 209 
ἄμφω ὁμῶς ϑυμῷ φιλέουσά τὲ 
κηδομένη τε. 

141. ἐν προοιμίοις εἶναι σπἰθ ἔν 
τισιν ἀριϑμεῖσϑαι “ Ζὰ ἄθῃ προοέμια 
ϑϑμόγθῃ, 818 προοίμια, σοϊοη᾽. γε]. 
Ῥριϑ. 485 εὖ νῦν τόδ᾽ ἴσϑι μηδέπω 
μεσοῦν κχκακόν, Ἐπτ. Μοᾶ. 60 ἐν 
ἀρχῇ πῆμα χούδέπα μεσοῖ. ὕει 
16 Αρμϑγθϑὶβ Κυῖρϑι 1Π 8 14, 9, ὅ. 

145. τῇδε σομονί σὰ λοιπόν. 
1406. (1. ϑορύ. 768 καχῶν δ᾽ 

ὥσπερ ϑάλασσα κῦμ᾽ ἄγει" τὸ μὲν 
πίτνον, ἄλλο δ᾽ ,ἀεέρει τρίχαλον 
Ἀτλ:, ΒΌΡΡΙ. 410 ἄτης ἄβυσσον πέ- 
λαγος. . ἐσβέβηκα κοὐδαμοῦ λιμὴν 
κακῶν. 

7141. Μρ]. Ἐυύτ. Μοά. 146 τί δέ 
μοι ξῆν ἔτι κέρδος; 197 ἴτω" τί μοι 
ζῆν κέρδος; 

148. στύφλον ἢ στυφελόν᾽ τραχύ, 
σκληρόν Ἠρδγι ἢ... γ8]. Ῥουβ. 808 
στύφλους παρ᾽ ἀκτάς, 904 στυφε- 
λοῦ ἐπ᾽ ἀχτᾶς. 
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ὕπως πέδοι σκήψασα τῶν πάντων πόνων 

ἀπηλλάγην; κρεῖσσον γὰρ εἰσάπαξ ϑανεῖν 10 

ἢ τὰς ἁπάσας ἡμέρας πάσχειν κακῶς. 

ΠΡ. ἢ δυσπετῶς ἂν τοὺς ἐμοὺς ἄϑλους φέροις. 

ὅτῳ ϑανεῖν μέν ἐστιν οὐ πεπρωμένον" 
αὕτη γὰρ ἦν ἂν πημάτων ἀπαλλαγή; 
νῦν δ᾽ οὐδέν ἐστι τέρμα μοι προχξίμενον τῦῦ 
μόχϑων., πρὶν ἂν Ζεὺς ἐχπέσῃ τυραννίδος. 

1ῷ. ἢἦ γάρ ποτ᾽ ἔστιν ἐχπεσεῖν ἀρχῆς 4 α: 
ΠΡ. ἥδοι᾽ ἄν, οἶμαι. τήνδ᾽ ἰδοῦσα συμφοράν. 
1ῷ. πῶς δ᾽ οὐκ ἄν. ἥτις ἐκ Ζιὸς πάσχω κακῶο: 

ΠΡ, ὡς τοίνυν ὄντων τῶνδέ σοι μαϑεῖν πάρα. 100 

1. πρὸς τοῦ τύραννα σκῆπτρα συληϑήσεται: 

ΠΡ, πρὸς αὐτὸς αὐτοῦ κενοφρόνων βουλευμάτων. 

1ῷ. ποίῳ τρόπῳ: δήμηνον, εἰ μή τις βλάβη. 

ΠΡ. γαμεῖ γάμον τοιοῦτον ᾧ ποτ᾽ ἀσχαλᾷ. 
͵ 

149. ὅπως ἀπηλλάγην: Ζῃ 157. 
τῦ8. ϑανεῖν μέν, 815 ΘΠ ἔο]σύο: 

τέρμα δὲ μόχϑων οὐδέν ἐστι προ- 
κείμενον. 

164. Ζυ θη ἀθαδηῖθῃ υ6]. Β0ΡΆΕ. 
ΤΎΔΟΒ. 1118 τοῖς γὰρ ϑανοῦσι μό- 
χϑος οὐ προσγίγνεται, Ε].1170 τοὺς 
γὰρ ϑανόντας οὐχ ὁρῶ λυπουμένους. 

ποῦ. νῦν δέ, πῦηο νεῦο, 806} 
ἄθπι σεάδηκθῃ εἰ θανεῖν πεπρω- 
μένον ἦν, αὕτη ἦν ἂν πημάτων 
ἀπαλλαγή. --- ΕἸ. 201. 

Ἰῦ0. πρὶν ἂν ἐκπέσῃ τυραννίδος 
μοιίβῦ 68. ΠΙΘΥ, ὉΠ ΘΥ8 818 2ὅ8, ὕτὴ 
ΘΠ 0 ἅδη ΒΟΒ]οῖθυ 488 δίξθιβ δη- 
σοαθαίοίθη (ΘΙ ΠΠ Π1585865 οὗν Ζὰ 
Ἰᾶρίθῃ ἀπὰ (16 Οδέδην, α16 ἀθῃὶ 
ἄθιιβ ἄγοόμθ, πϑπΠοΥ Ζῃ ὈΘΖΘΙΟΠηΘη. 
Ιῃη ΔΒ μοῦ ἰδ ἀουῦ πλὴν ὅταν 
κείνῳ δοκῇ τἱο ύσου ὑπα ἀθιη Ετ- 
ἔο]ρσΘ ΘΠ ΒρΥΘΟΠΘ ΠΟΥ βοβαρῷ, ψϑῃ- 
το ἐκπεσεῖν τυραννίδος οἷπθ 
ὈΙοίβο Μόρ ΟΠ Κοιῦ δύ, 6] 96 πἰομῦ 
ἴῃ ΕΓ] πη σοῦ. 

100. Και. ΟΡΒ. ΑἹ. 281 ὡς ὧδ᾽ 
ἐχόντων τῶνδ᾽ ἐπίστασθαί σε χρή. 
Νϑοι ἄθτα Ὑ οὐ μθυρθμθηάθη Κὔμπηϊθ 
ταῦ ὡς τοίνυν ὄντων σοι γεγαϑέ- 
ναν (αἰδ8οη ἐγ γεγηϑέναι) πάρα 
οὐαγίθη. Υρ]. ϑόορῃ. Αἱ. 981 ὡς 

Ἀβσησυσοβ, Ῥσοιηθίμθαβ. 8, Απῆ. 

ὧδ᾽ ἐχόντων πάρα στενάξειν (ΟΡ ἢ 
Ἃ65. ΓΘ] πάθη τῶνδε γρ]. Κυῶρου 1 
8 41, 4, 8). 

101. τύραννα σκῆπτρα: νρ]. 
ΞΌΡἢ. Απῦ. 1169 τύραννον σχῆμα, 
ΕΓ. Αμαν. 8 τύραννον ἑστίαν, ΗΙΡΡ. 
848 τύραννον δῶμα. Τύραννος 1ϑῦ 
ψ16 δοῦλος, κασίγνητος, γέρων τἀπὰ 
ψῖὶθ ἃἴ6 ΜΟΙ κΚθυπδηθη οἷ ὙΥΥ οτΐ, 
ἄἀθββθὴ Βραθυθιμρ χνβομθη Κ'Ὁ- 
βῦδηδιν τι. ΑΘ] Κῦν βομσγαπκῦ. ΥΩ]. 
Δρ. Τῦ0. γέρων λόγος, ἴτρτη. 581 
γέρον γράμμα (Οαΐα!}}]. 68, 46 ομαγίῶ 
Ἰοαπαῦτι ἀπια8), ἕγριη. 892 κάπηλα 
τεχνήματα. 

102. πρὸς αὐτὸς αὐτοῦ: Κι: 
Μούγαμ νγνα6 ἀ16 ΞΘ Πρ αὐτὸς 
πρὸς αὑτοῦ γουίγδᾶρθῃ, ΔΌΘΓ 416 Ζ2υ- 
Βδτη ΤΠ] θυ β  ]] πηρ σοὺπ αὐτὸς αὐτοῦ 
βομῆσε ἀθη Θϑάθηκθη ἃ. ἀ16 Ἰτοηΐθ 
468 (θα δηθη8: ΕΒ]. Ζὰ 19 α. Αρ. 
886 τοῖς τ᾽ αὐτὸς αὐτοῦ πήμασιν 
βαρύνεται, Θ0Ρ1ι. ΑἹ. 1182 τούς γ᾽ 
αὐτὸς αὐτοῦ πολεμίους, Ο. Κι. 929 
σὺ δ᾽ ἀξίαν οὐκ οὐσαν αἰσχύνεις 
πόλιν τὴν αὐτὸς αὐτοῦ, 1850 τὸν 

αὐτὸς αὐτοῦ πατέρα τόνδ᾽ ἀπή- 
λασας. 

108. εἰ μή τις βλάβη: τ]. 190. 
104. ἀσχαλᾷ: Κυΐρον [Π 8 58,1,1, 

{ 
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1ῷ. ϑέορτον ἢ βρότειον; εἰ δητόν, φράσον. τθῦ 
ΠΡ. τί δ᾽ ὅντιν᾽; οὐ γὰρ ῥητὸν αὐδᾶσϑαι τόδε. 
1ῷ. ἢὃ πρὸς δάμαρτος ἐξανίσταται ϑρόνων; 

ΠΡ. ἣ τέξεταί γε παῖδα φέρτερον πατρός. 
1. οὐδ᾽ ἔστιν αὐτῷ τῆσδ᾽ ἀποστροφὴ τύχης: 
ΠΡ. οὐ δῆτα. πλὴν ἔγωγ᾽ ἂν ἐκ δεσμῶν λυϑείς. ττ0 

]Ιῷ. τίς οὖν ὁ λύσων ἐστὶν ἄκοντος Ζίιός; 

ΠΡ. τῶν σῶν τιν᾽ αὐτὸν ἐκγόνων εἶναι χρεών. 

Ιῷ. πῶς εἶπας; ἦ ̓ μὸς παῖς σ᾽ ἀπαλλάξει, κακῶν; 

ΠΡ. τρίτος γε γένναν πρὸς δέκ᾽ ἄλλαισιν γοναῖς. 

1. ἥδ᾽ οὐκέτ᾽ εὐξύμβλητος ἡ χρησμῳδία. ττῦ 

ΠΡ. καὶ μηδὲ σαυτῆς ἐκμαϑεῖν ξήτει πόνους. 

Ιῷ. μή μοι προτείνων κέρδος εἶτ᾽ ἀποστέρει. 

γρ]. Επτ. ῬΒδπ. 638 οὐ γὰρ οἶδ᾽ εἴ 
μον προσειπεῖν αὖϑις ἔσϑ'᾽ ὑμᾶς 
ποτε. 

Π0ῦ. ϑέορτον: γρ]. 110. 
106. τί δ᾽ ὅντιν᾽: τγρὶ]. ϑορῇ. 

Ο. Π. 1056 τέ δ᾽ ὄντιν᾽ εἶπε; Ὅν- 
τινα ὈθφΙθμῦ 810} ὡαῇ 16 ΕγαρΘ 
ϑέορτον ἢ βρότειον: τί δ᾽ (νὰβ 
8011 68 τηῖῦ ἀθὺ ΒΎδρ6᾽) ὅντινα ,γα- 
μὸν γαμεῖ: -- γάρ: ΜΠ τέ δ᾽ 
ὕντιν᾽ ᾿ Θπθ Αὐυίβαπρ Θηὐηδ]ύ. 
- ῥητὸν αὐδᾶσϑαι: γΡ]. ΑὐἹἱβίορῃ. 
Αν. 1118 οὐ φατὸν λέγειν, Οτρἢ. 
ΑΥρ. 981 οὐ φατὸν εἰπεῖν, ΘΌΘ 
ἘΣ, ΒΆΚΟΙ. 472 ἄρρητ᾽ ἀβακχεύ- 
τοισιν εἰδέναι βροτῶν. 

101. ἐξανίσταται: ψ ρθη 468 Ργῶ- 
5608 γρὶ. φυγγάνω 618. 

τ08. Ὑ5Ὲ ΕἸ] θαηρ 5. 10; (85 
γγουνῦ φέρτερον ΘΥηπογῦ 8η ἀϊδ 06- 
ἰγσθῆδθπθ 506116. νοπ ΡΙπάδι (πύθῃ 
Ζὰ 924). 

ττ0. ἂν “απἰον Ππιϑίβη θ᾽ (ἔγωγε 
ἀποστροφὴ ἂν εἴην ἐκ δεσμῶν λυ- 
ἡ) είς). 

ππι , ὃ λύσων: σι 21; 445 ΟὈ- 
76κῦ ογρϑηψῦ 510}. νοΐ β86]}8βύ, γυὙρ[]. 
04, τ. 176, 3317, 721, 188, 886. -- 
Ιο βαρὺ ουὺοαὗΟΥ χὰ αἴθ Ἰὄβθῃ 
Κὔμμπθη ψὶάθν ἄρῃ ὙΥ1]Θη 65 Ζθαβ'. 
ἴῃ ἄθι ΄Ιπηθ ἡ ῃϊοηδη πῖγαὰ αἰ ἢ 
Ἰόβϑθῃ. ὔππθης. [θασαα Κῶηπ Ρτο- 
ταθύμθαβ οππο Εὐὔοϊτοιοιῦ δὰ ἄκον- 
τος Ζιός παν {Προυγαβομπηρ ἀθὺ [Ὸὸ 
τὐὐνγουίθη: ,φ8ι15 ἀθίπθιῃ (θβο] θοῦ 
5011 ἀθυ' βθίῃ, ἀδὺ τῇ]οῃ Ἰὄβθῃ ψὶγα“. 

Ιῃ ὙΠ ΚΙΙΟΒΙκοιῦ ουοὶσὺ ἴσα [ο]σθη- 
ἄρῃ Βδύῦοκ ἀϊθ Τιβαμπρ' πἰομὺ ἄκον- 
τος Ζιός, ΒΟΠάΘγη Ψ16 Ὁ6Ὶ Ηρβιοα 
ΤΉΘορ-. ὅ29 οὐκ ἀέκητι Ζηνὸς Ὀλυμ- 
πίου ὑψιμέδοντος. 

114. ἀπὸ Ἰοῦς Ἔπαφος,. οὗ Λι- 

βύη, ἧς Βῆλος,» οὗ “αναύς, οὗ Ὕπερ- 
μήστρα ἡ μὴ κτείνασα τὸν “υγκέα 
τὸν ὁμόξυγον, ἧς Ἄβας, οὗ ΠΙροῖτος, 
οὗ “κρίσιος, οὗ “ανάη, ἧς Περσεύς, 
οὗ Ηλεχτρυών, οὗ Δλκμήνη, ἧς 
Ἡρακλῆς ὅ86}0]. 

πτῦ. οὐκέτ᾽ “τἱομῦ τηρῃγ᾽ τῖθ 
ἀδ8 ὈΙθηου ΟΘο θη δτίθ. εὐξύμβλη- 
τος: γ9]. ἀξύμβλητον ἀνϑρώπῳ 
μαϑεῖν ΒΟΡΆ. ΤΊθοη. 694, εὐξύμ- 
βολον τόδ᾽ ἐστὶ παντὶ δοξάσαι Ομο. 
110. 

110 καὶ μηδὲ σαυτῆς --ἰ ὧἁ. 
ΘΟ ἢ ποὺ ἀθίη 1,614 γϑυϊδηρθ σὰ 
οὐ γ ἢ ἃ. ἢ. “ἄὰ γοϑυβίβῃβϑὺ ἀ1686 
ὙΝ διββαραπηρ ποῦ, τ. πὔγαθθὺ ἀπ 
816. χῖι ου γθη γϑυ]δηρθη, 850 τ ἄν- 
ἀθβῦ ἂἀὰ ΦΌΘΒ ἀθὶῃ θἰρθηθθ 1 οἰ 
ΘΥἴτθη ψΟ] θη; ἄθὴπη αἴ6 Εν- 
κάγαηρ ἀθυβθΊ θη. Κῶππ ποῦ Ομ μη 6 
α16 γοικαπαϊσαηρ, ἀθὺ αἷν Ὀθνου- 
βίβῃ θη θη πδ]θὴ ρ βομθῃθη". Υρ]. 
6024. --- προτείνων ἃ. 1. “ΒΡΙΘ916 ΤΑΣ 
πἰοιῦ Ἰαπρθ θίμθη ΟΘ ]ΏΠ ΜΟΥ͂, ὍΠῚ 
1ππη ΒΟ Β]16 [5110 ταν γουζαθη ] θ ἢ 
Ο θουβ βίϑμῦ ἀδ8 Ῥυάβθηβ 68 Ρανϊ- 
Οἷρ8. ψοῦ εἶτα σπὶθ ὅορΡμ. ΑἹ. 408 
καὶ δρῶν τι χρηστὸν εἶτα λοίσϑιον 
ϑάνω; 
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ΠΡ. δυοῖν λόγοιν σε θατέρῳ δωρήσομαι. 
1Ιῷ. ποίοιν πρόδειξον αἵρεσίν τ᾽ ἐμοὶ δίδου. 

ΠΡ. δίδωμ᾽" ἑλοῦ γάρ, ἢ πόνων τὰ λοιπά δοι 780 

φράσω σαφηνῶς ἢ τὸν ἐκλύσοντ᾽ ἐμέ. 
ΧΟ. τούτοιν σὺ τὴν μὲν τῇδε. τὴν δ᾽ ἐμοὶ χάριν 

ϑέσϑαι ϑέλησον, μηδ᾽ ἀτιμάσῃς λόγων" 

καὶ τῇδε μὲν γέγωνε τὴν λοιπὴν πλάνην. 

ἐμοὶ δὲ τὸν λύσοντα᾽ τοῦτο γὰρ ποϑῶ. 18 
ΠΡ. ἐπεὶ προϑυμεῖσϑ'. οὐκ ἐναντιώσομαι 

τὸ μὴ οὐ γεγώνειν πᾶν ὅσον προσχρῇζετε. 

σοὶ πρῶτον. ᾿Ιοῖ. πολύδονον πλάνην φράσω, 

ἣν ἐγγράφου σὺ μνήμοσιν δέλτοις φρενῶν. 

ὅταν περάσῃς δεῖϑρον ἠπείροιν ὅρον, 790 

πρὸς ἀντολὰς φλογῶπας ἡλιοστιβεῖς 

Ἔ ἧς τὶ: 

πόντου περῶσα φλοῖσβον. 

7118. ὕδεον ἀἴθβθ Κοπβύνα κίϊομ γα 
δωρεῖσθαι νρ]. Κυᾶρσον 1 καὶ 48, 7, 4. 

119. ΥρΊ. αν. ῬΒδη. 961 τοῖνδ᾽ 
ἑλοῦ δυοῖν πότμοιν τὸν ἕτερον" ἢ 
γὰρ παῖδα σῶσον ἢ πόλιν. -- -ἕλοῦ 
γὰρῆ: ἢ --- ἤ ἰθὺ πϑο ΗΟ ΤΠ ΘΥΊΒΟΠΘΥ 
Ὑγεῖβ8 (γὶ. Κυῖρον 11 8 6, 1, 8) ἴῃ 
αἀοΥ ρμδηρσίσθη Βγασθ [ἂν ἀδ8 56- 
συ ]Π10η6 εἰ -- ἤ σοθιδαομῦ, ψ18 
65. Βομοιηῦ, ὑπ Βομδῦῖο ΤΎΘΗΠΌΠρ' 
(δυοῖν ϑατέρῳ) δα ἀΥΙΟἸΚΘπ, ΟΕ]. 
ΟΠο. 890 εἰδῶμεν, ἢ νικῶμεν ἢ νι- 
πώμεϑα, Ο. Κι 80 οἵδε “γὰρ κπρινοῦσί 
σοι, ἢ χρή σε μίμνειν ἢ πορεύεσϑαι 
πάλιν, Τδαγ. Μρα, 492 οὐδ᾽ ἔχω 
μαϑεῖν, ἢ ϑεοὺς νομίξεις, τοὺς τότ᾽ 
οὐκ ἄρχειν ἔτι Ἴ καινὰ κεῖσθαι 
ϑέσμι᾽ ἀνθρώποις τὰ νῦν. --- πόνων 
τὰ λοιπά: γ5]. 084. --- Ὠ16 5΄ΠοΠο- 
τα 16 ΒΟΒ]16 5ὖ τηϊῦ φυ δὶ ν ουβθα ἃ. 

182. τούτοιν (τοῖν χαρίτοιν): ΟΥ̓ 
θ 8] 2}. ὧν οὗτος, ὕδε, αὐτός, ὅς, 
ὅστις ᾿ἰϑὺ ἴῃ ἀ6Υ ἈΠέθυθα. αὐ ἰβοιι θα 
ϑρυϑομθ 568. ΘΟΙΉΤΠ ΠΗ 18. 

188. ἀτιμάσῃς (με: πὰ τι)λόγων: 
γ8}. βορῃ. Ὁ. Κ. 48 μή μ᾽ ἀτιμά- 
σῃς. ὧν σὲ προστρέπωῳ φράσαι, 1218 
οὐδ᾽ ἀνταμείψῃ μ᾽ οὐδέν, ἀλλ᾽ ἀτι- 
μάσας πέμψεις ἄναυδος; ᾿Απύ. 21 
οὐ γὰρ τύφου... τὸν δ᾽ ἀτιμάσας 

ἢ: Π 

ἔστ᾽ ἂν ἐξίκῃ 

ἔχει; Ο. Β. 188 καί μ᾽ ὃ Φοῖβος 
ὧν μὲν ἱκόμην ἄτιμον ἐξέπεμψεν. 

188. πολύδονον: νρ]. σὰ 589. 

189. ἐγγράφου μνήμοσιν δέλ- 
τοις φρενῶν: Υγ9]. ΘΌΡΡΙ. 179 αἰνῶ 
φυλάξαι τἄμ᾽ ἔπη δελτουμένας, 
Βυπῃ. 214 δελτογράφῳ δὲ πάντ᾽ 
ἐπωπᾷ φρενί, ΟΡ. ἴτρτη. ὅ40 ϑὲς 
δ᾽ ἐν φρενὸς δέλτοισι τοὺς ἐμοὺς 
λόγους; Ομο. 450 τοιαῦτ᾽ ἀκούων 
ἐν φρεσὶν γράφου, ϑορῃ. ΡὨ1. 182 
καὶ ταῦτ᾽ ἐπίστω καὶ γράφου φρε- 
νῶν ἔσω, Ῥιμα, ΟἹ]. Χ ὃ 'πόϑι φρε- 
νὸς ἐμᾶς γέγραπται, Ῥδα]ὰ5 Βιιθῦ 
ὃ, ἃ. ἸΚουτηΐῃ. ΠΕ 5. Ὁ ἐπιστολὴ Χρι- 
στοῦ ἐγγεγοραμμένη οὐκ ἐν πλαξὶ 
λιϑίναις, ἀλλ᾽ ἐν πλαξὶ καρδίας. 

190. φεῖϑρον (σου ἀθν Μθθυθηρθ) 
ἠπείροιν ὅρον: τὰ 184. 

191. ἀντολὰς ἡλιοστιβεὶς (νοὶ. 
Βαρὺ. 809 τὰν ἀστιβῆ ᾽πόλλωνι) 
ὉΠπηβοΒτ ι θθηρ {{πῸ ἀντολὰς ἡλίου. --- 
16 ξοΙσθη θη Οὐ Πομ]κοῖδθη ΠΙΘσ θα 
ἀθιηπδι ἢ ἴτὰ Οβίβῃ, ἃ 118 ὙΘΙΟΠΘτι [0 
ἄθη ΕἸαἴ5. Αὐμῖορ5. ϑηθ]απρ (809 1) 
ΒΔ ΟἿ Ἀργρίθῃ Κοτητηΐ. 

192. πόντου: ἀδτηῦ ἰδβὺ τμ- 
ΒοΠ ΘΙ] 10} ἀ885 Καβρίβομο Μϑου σθ- 
τηθὶηὖ, ταῦ ἀθηὶ τη. ΑἸἰύουθα πὶ δ Οἢ 
θυ Αὐαϊβ66 νυ θοβο]ῦ πχιιαθ, 

πἜ 
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πρὺς Γοργόνεια πεδία Κισϑήνης. ἵνα 

αἵ Φορκίδες ναίουσι δηναιαὶ κόραι 

τρεῖς κυχνόμορφοι. κοινὸν ὄμμ᾽ ἐχτημέναι. 19ὅ 

μονόδοντες. ἃς οὔϑ᾽ ἥλιος προσδέρκεται 

ἀκτῖσιν οὔϑ᾽ ἡ νύχτερος μήνη ποτέ. 

πέλας δ᾽ ἀδελφαὶ τῶνδε τρεῖς κατάπτεροι. 

δρακοντόμαλλοι Γοργόνες βροτοστυγεῖς. 

ἃς ϑνητὸς οὐδεὶς εἰσιδὼν ξξει πνοάς. 800 

τοιοῦτο μέν σοι τοῦτο φρούριον λέγω. 

ἄλλην δ᾽ ἄκουσον δυσχερῆ ϑεωρίαν" 

ὀξυστόμους γὰρ Ζηνὸς ἀκχραγεῖς κύνας 

198. Γοργόνεια οΥκΙᾶτῦ 5100} 88 
798 ἡ 16 Ηεϊμπαῦ ΟἝΥ ΟΟΙΡΌΠΘΗ 
σψατθ π] οὖ Ὀ]οΙΒ ἴπι ΥΝ ββέθιι (Η 688. 
ΠΒΘοσ. 214 [, βομάθσῃ δοθῇ ἴπὰ 
Οβύθηι Ηρ ΠΟΙΊΤΉΘη, ΜΙ0 ΟΘΥ 5080]. 
σὰ ΡῬΙπα. Ργίμ. Χ τ2 θεζθυρί: αἷ δὲ 
Τοργόνες κατὰ μέν τινας ἐν τοῖς 
Ἐρυϑραίοις. μέρεσι. καὶ τοῖς Αἶϑιο- 
πικοῖς, ἅ ἐστι πρὸς ἀνατολὴν καὶ 
μεσημβρίαν, κατὰ δέ τινας ἐπὶ τῶν 
περάτων τῆς Λιβύης, ἅ ἐστι πρὸς 
δύσιν. τὰ ἔργπθη Οβύθῃ ἃπιὶ Εἶπ ὰθ 
ἀοΥ ΝΥ εὖ τιΐββθῃ ὙὙ1. ἀΠ5 ἀθμ8 0 ἢ 
ΘΌΘΗ αἴ6 Τᾶρα γοὸρ Κιβύμθπθ αἀ6π- 
Κρη, γυϑ]. ἀθῃὴ συ βο ΘΙ] 10 πῃ- 
Β6Υ6 [6116 ρδυοάϊθγθπαθη ὕϑυβ 468 
Κοιρῖκευβ Κυδύποβ. (61 Ηδτροκτᾶ- 
ὑϊοα ἀπΐθν ᾿Κισϑήνη) κάνθένδ᾽ ἐπὶ 
τέρματα γῆς ἥξεις καὶ Κισϑήνης 
ὄρος ὄψει. 

194. αἵ Φορκίδες --- δηναιαὶ κό- 
ραν: ΥὙΡ9]. Η65. ΤΏθορ'. 210 Φόρκυϊ 
δ᾽ αὖ ̓ Κητὼ Γραίας τέκε καλλι- 
παρήους ἐκ γενετῆς πολιάς, τὰς 
δὴ Τραΐίας καλέουσιν, . Γορ- 
οὖς ὃ᾽, αὲ ναίουσι πέρην κλυτοῦ 

Ὠκεανοῖο. 
19. τρεῖς ἀ16 Ζ8}}, 416 σεν ῦπμη- 

ΠΟ. σοπαποῦ τιγᾶ; Ηθβιοα βομοῖΐ 
ΠΥ Ζ00Χ6Ὶ Οτᾶθη, Ῥθρῆσθαο ππᾶ 
Εηγο, δησυσθῦθη. 16 ατῆθη βἰπα 
ὙΝ οἰκειρσοιμοϊζθη 16 1ῃγθ ὅοηπνο- 
βύθυῃ, 416 ἀΟΥΡΌμΘη; ψ ΠγΘμα ΔΌΘΥ 
α1686 ἀ16 ἀσπκ|ο (ἀντ οἰ το Ὀ6- 
Ζϑίομπθη πᾶ ἀθβμ8}10 οἱη ἀπηκ]68 
αεναπα ἐγασθη (πο, 1048 Γοργό- 
ψων δίκην φαιοχέτωνες), ὈΘαθαΐθη 
416 ποιίβοη αγῆθη αἴθ ΘΙ [ΒΡΎΔΌΘΗ 
ὙΥΟΙΪ κοι; δἷ6. μοιίβθη ἀθβῃα]ῦ δ ἢ 

Βομβυδπθηροβίο 10, 16 ἀθν Βοηση 
1η ΔΟΥ σΥἹΘΟΒ]ΒΟΠΘΗ τι. Κ᾽ ΘΥΤΠΒ ΒΟΉ ΘΗ 
Μγύμο]ορὶθ οἷπ ϑυπι0] ον  ΟἸΚΘ 
δῦ, ἃ. σ]θϑίομθη ἄθῃ οι ϑ πο η]απρ- 
ἔγααθη ἀον ἀθαΐβομθῃ 386. --- ἐκτη- 
μέναι: αἴθ ΕοτΩ ἐκτῆσϑαι Βηαοὺ 
510} Π|.9, 402, 61 Ηϑτοαοῦ α. ΡΙδίοη. 

190 ἔ ΤΕ. ἔγρτη. 110 ἃς οὔτε 
πέμφιξ ἡλίου προσδέρκεται οὔτ᾽ 
ἀστερωπὸν ὄμμα “Δητῴας κόρης. -- 
κατῴκουν δὲ ὑπὸ γῆν καὶ οὔτε 
ἡλίῳ οὔτε σελήνῃ ἦσαν ϑεαταί 
680]. 

198 [. ἀδελφαί: νρ]. Ηεβιοα ἃ. Ὁ. 
516. Βοιίβθη ϑύμπθιπο, Ἐπασγαὶθ, Ν6- 
ἄπ88. -- δρακοντόμαλλοι: νοὶ. ΟΒο. 
1048 γυναῖκες αἵδε (16 ΕΥΙΠΥ ΘΠ) 
Γοργόνων δίκην. . πεπλεητανημέ- 
ναι πυκνοῖς δράκουσιν. Ζᾳ ἀον Βε6- 
ΖΘ απ ΟΠ μαλλός γρ]. ΕἸ ΠΥΡ. 
ΒΦΚΟΉ. 112 πλοκάμων μαλλοῖς. 

801. φρούριον ΒΙΘΥ οδαϊῖο, οἷον 
φρουρήσασϑαι: καταγωγὴν ἣν ̓ὀφεί- 
λεις φυλάξασϑαι ὅ0801. ΥρΊ. 718, 
804. 

808 ἢ Τῖθ ουβίθι]πηρ σορ ατοὶ- 
ἔθη Κατὰ ἀθπ ΟὙ ΘΟ ΘῈ σοι ἀν αἸΐθη 
ΒΥΤΊΒΟΠΘη Καπδῦ χὰ, ἴῃ ὙΘΙΟΠΘΙ Ο6Γ 
τι 418 σ΄ τα 0] ΕΟ Μαομὺ 
ἀπ 815 σουγαϊ ρον ὙΥ̓βομίου (68 
αοὐθ!ομθα δαυΐσοίαϊδυ σαγᾶρ (νρ]. 
ΒΟΒΟμΘυ [μ6Χχ. ἀ6Υ ΡΥ. ἃ. τῦτῃ, Νγ- 
80]. ππῦϑε αὐυ 085). 16 ΒΡ ΒὈ1]- 
ἀθηπᾶθ ΡῬμδηΐαθῖθ ἃθσὺ ΟἿ θοθ θη 
τηδοηῦθ 816 χὰ ὙΥ̓ ἀομύθυη ἀθ85 0168 
ἃ. γϑυβθύχίθ 816 ἴῃ αἰ αἀθσθηὰ ἀθὺ 
τη μίβομθη ΗγΡουθοτθου. ΝΘΟῊ αθὲ 
Απραῦο 465 βομοϊδβύθη ἔβ Ὁ] 16 χὰ- 
εὐ Ηβθβϑιοα σοὰ ἄθῃ ατγθιΐθῃ, τνγ6]- 
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γρῦπας φύλαξαι. τόν τὲ μουνῶπα στρατὸν 

᾿Δριμασπὸν ἱπποβάμον᾽. οἱ χρυσόρρυτον δ0ῦ 

οἰκοῦσιν ἀμφὶ νᾶμα Πλούτωνος πόρου" 

τούτοις σὺ μὴ πέλαζξε. 

Οἤθι 18 80 ον ΗΥΡΘΙΌΟΥΘΘΥ [ἢ 
οἴπϑιη αϑαϊομΐο σοάφομῦ μαὺ (Η το. 
4, 42). Αὐβέ υ ] ] θυ β Ὀθυο θίθ 
θη Οτίθομθη θυ ΝΥ ἀπ Θυτη 8 ηΠη ΥῸΠ 
Ῥιοκοῆμθβοβ, Αγϊβίθαβ, ὑγΘΙΟΠΘΥ Τὴ 
α16 Μι6 ἀ68 6. “Δ γῃ. ρυοίβο ΘΙ Β6 
Β8 0 ἀ6πηὶ Νοτάθη ταϑ 6, ἸΏ ΒΘ] ΘΙ 
αθάϊομέο ᾿ἀριμάσπεια ἔπη: Ἠοτοά. 
ΠΥ .18 ἔφη δὲ ᾿ριστέης ὃ Καῦστρο- 
βίου ἀνὴρ ΤΙροκοννήσιος ποιέων 
ἔπεα, ἀπικέσϑαι ἐς Ἰσσηδόνας φοι- 
βόλαμπτος γενόμενος, Ἰσσηδόνων 
δ᾽ ὑπεροικέειν “Πριμασποὺς ἄνδρας 
μουνοφϑάλμους, ὑπὲρ δὲ τούτων 
τοὺς χρυσοφύλακας γρῦπας, τούτων 
δὲ τοὺς Ὑπερβορέους κατήκοντας 

ἐπὶ ϑάλασσαν το ΤΥ ΟΝ οὐνομάξομεν 
αὐτοὺς Σκυϑιστὶ᾽ Δριμασπούς" ἄριμα 
γὰρ ἕν καλέουσι Σχύϑαι, σποῦὺ δὲ 
τὸν ὀφϑαλμόν. ἘΝῚ: Ῥαῦβ. 124, 6 
τούτους τοὺς γρῦπας ἐν τοῖς ἔπεσιν 
“ριστέας ὃ Προκοννήσιος μάχεσϑαι 
περὶ τοῦ χρυσοῦ φησιν ᾿Δριμασποῖς 
τοὶς ᾧὡπὲρ Ἰσσηδόνων" τὸν δὲ χου- 
σὸν ὃν φυλάσσουσιν οἵ γρῦπες ἀνιέ- 
ναι τὴν γῆν" εἶναι δὲ ᾿Δριμασποὺς 
μὲν ἄνδρας μονοφϑάλμους πάντας 
ἐκ γενετῆς, γρῦπας δὲ ϑηρία λέουσι 
εἰκασμένα, πτερὰ δὲ ἔχειν καὶ στόμα 
ἀετοῦ. ἘΠὼπ6 δ ηάοΥ0 αν βύθ!] ηρ; 
διθὈὺ Κιοβίαβ (μα. 12): ἔστι δὲ καὶ 
χρυσὸς ἐν τῇ Ἰνδικῇ χώρᾳ, οὐκ ἐν 
τοῖς ποταμοὶς εὑρισκόμενος καὶ 
πλυνύμενος, ὥσπερ ἐν τῷ Πακτωλῷ 
ποταμῷ, ἀλλ᾽ ὄρη πολλὰ καὶ μεγάλα, 
ἐν οἷς οἰκοῦσι γρῦπες, ὄρνεα τετρό- 
ποδα, μέγεϑος ὅσον λύκος" σκέλη 
καὶ ὄνυχες οἵαπερ, λέων" τὰ ἐν τῷ 
ἄλλῳ σώματι, πτερὰ μέλανα, “ἐρυϑρὰ 
δὲ τὰ ἐν τῷ στήϑει" δι᾽ αὐτοὺς δὲ 
ὃ ἐν τοὶς ὄρεσι χρυσὺς πολὺς ὧν γέί- 
γεται δυσπόριστος. Κύθδ᾽]α5 παῦ ἅδῃ 
Βοσυιομῦ 468 ΗἩθγοαοῦ ΠΠ|102 νοῃ ἄθῃ 
Βο]ἀργαθθπᾶθη Αὐηθίβθιι, ὑγ6 106. ἴῃ 
ΘΙποῚ ΟΥ δῖ ἀθ5 πὔυ]]οπ θη ΤΠ 165 
Βο!ἀμαϊθομάθηῃ ϑαπα δα ουἕθη πἀπὰ 
θη ἴπάρθυπ, Ὑ6]0Πη6 ἀἴθθθη ϑαπᾷ 
ΒοΙΘη, πϑοηβθύζθη 80116π, Ὀθηίὺ 
πα 8ῃ 16 ϑ6116 θυ Αὐηθίβθη αἷὸ 
Οτοιΐθ σοβοῦψί. [ἢ ὙΥ ΚΙ] Κοὶῦ Παῦ 

τηλουρὸν δὲ γῆν 

γηϑη 416 σοϊάρυαθοπᾶθῃ Ατηθίβθη ἴῃ 
ἄθηῃ Μυτηθ] θυθη (6 βδηαϊρθη 
ΕΌΘμΘη Τιθοὺβ π]ϑαθυθυζαπηῦ (1)88- 
Β6 [πᾷ. ΑἸτουνῦ. 1 5. 1021). --- Μιῦ 
ὀξυστόμους σῖτα δαΐ ἄρῃ Αα]ονκορὲ 
ἘΠ ΠΡ ΘΥΊΘΒΘΗ, - ἀκραγής γοπ ἄκρος 
ἃ. ἄγη, “τα πδομβίθῃ ατδᾶθ Ἰθιάθη- 
ΒΟ ΠΟ Β᾽, σψῖθὸ Ηδεβυοῖι. ἀκχραγές 
τοῦ ὀξύχολον οΥἹδαϊουῦ. δο Ὀ6- 
Βομγοῦ ἀ16 Οτοιΐθ ϑ0]1π. ο. 18: 
αἸτῦθ5. ἕθυοοϊβδίθιδθ οὖ αἰΐγῶ ΟἸΠΠΘΤΩ 
ΤΩ ΌΙΘι βαθυϊθηῦθθ, αὐδΙ Ό]Ὶ 1] ΠΠ8.- 
πἰζωΐθ οὐβιβϑῦύθηνθ δ σϑπὰβ εἰνιῦθ5 
Θοοοϑϑαθ ΟΙΠΟ115 8δὸ τῶτ8 οϑὺς; 
ααρΡ6 νὶβοβ αἰβοουραπῦ νϑ] αὐ] ρ6- 
Ἡ1Ὸ δα Ῥ]θούθη αι νυ! 86 ὕθιηθ- 
τιϊαύθῃι. --- Ζηνὸς κύνας 815 ὈΙΒΠΕΥ 
68 Ζθι5 ψ10 απὔθῃ 1021 τ. Ανρ. 186 
πτανοῖσιν κυσὶ πατρός ΝΟ ἄθῃ Δα- 
Ἰουῃ, ΑΡΟΙ]. ΠῚ. Ατρ. ΠΠ 289 μεγά- 
λοιο ᾽Διὸς κύνας γοη ἄθη Ηδύρυιθη. 

806 ἢ ᾿ἀριμασπόν: κι 10]. -- 
χουσόρρυτον: Ἡδτοὰ. Π1| 1160 πρὸς 
δὲ ἄρκτου τῆς Εὐρώπης πολλῷ τι 
πλεῖστος χρυσὸς φαίνεται ἐών" ὅκως 

μὲν γινόμενος, οὐκ ἔχω οὐδὲ τοῦτο 
ἀτρεκέως εἶπαι, λέγεται δὲ ὑπὲκ 
τῶν γρυπῶν ἁρπάζειν ᾿Δἀριμασποὺς 
ἄνδρας μουνοφϑαλμους. Γ᾽ ΒΊαΙ5 
ΡῬΙαύΐοιι, ἀθββθη βοηϑῦὺ πΙγροη 8. Εἰ’- 
τ ΗπυΩρ σοίμδη νι, βομϑιηῦ ΘΌθη- 
80 ογαϊοι θοῦ σὰ 561η, ψ16 ἀογ Ηγ- 
Ῥυϊθύθθ 7117. θυ Ναιμθ θηξβρυϊομῦ 
αθι ουβύθι απο σοὰ ον Οορσθηᾶ, 
- πόρου: Ζιι 582. 

801 ΗΕ, σύ θη] ῃτηϑνο]!. --- τη- 
λουρὸν γῆν κελαινὸν φῦλον: ἀεΥ 
Ῥϑυβόμ!οΠ6 Ασοαβαῦν βιθῃὺ ἃ]5 ἀρ- 
Ῥοϑβιύου Ὅ61 ἄθῃι Νϑιηθη 468 8 Π6168, 
ΥΕΙ]. Κυῦρου Π 8. 40, 8, 1 ὦ. 2. -- 
κελαινὸν “φῦλον ἰδ ΔΌΤΟΝ ποταμὸς 
Αἰθίοψ ττὰ ἢο΄. Ν' οΥβθ πϑμθυ ὈΘΖθί - 
πρῦ. --- ἡλίου πηγαῖς: ἀδγαπίθυ Καππ 
ποῦ ἀν ἄθὰ Ατημηοθ ἢ6]]1ρ 
ΞΟΠΠΘΠα 1161], σϑ]ομθη Ἠοτγοάοῦ 'ν 
181 ὈΘΒΟΒγ Ι ὺ (ἐπίκλησιν δὲ αὕτη 
ἡ κρήνη καλέεται ἡλίου, ν5]. Ουτῦ. 
ΙΝ 1, 22 δαιδπη) 80]15 νοοδῃῦ, Πᾳ- 
ογοῦ, ΥΙ 848 6880 ραὰ Ηδιμηοηΐβ 
ἴαθασα ἴΟη5 ’ὰ06 ἀτυσηῶ ἔρια αβ, αὖ 
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ἥξεις κελαινὸν φῦλον, οἱ πρὸς ἡλίου 

ναίουσι πηγαῖς. ἔνϑα ποταμὸς “ὐἰϑίοψ. 
“2 3 ΕΣ δ 3 [ω “1 ϑῳ» 

τούτου παρ᾽ Ὄχϑας ἕρφ᾽. ἕως ἂν ἐξίκῃ 810 

καταβασμὸν ἔνϑα Βιβλίνων ὀρῶν ἄπο 

ἵησι σεπτὸν Νεῖλος εὔποτον ῥέος. 

οδ]απ8. ποούσασμο ἰθιηροῦο ἔοσθατ), 
νογβίδη θη πθγάθη. Ὑ]ΘΙ ΠΠΘῊΥ “οἱρὺ 
Ἐατρ. ἔρια. ΤΤ] Μέροπι τῆσδ᾽ 
ἄνακτι γῆς, ἣν ἐκ τεϑρίππων ἂρ- 
μάτων πρώτην χϑόνα Ἥλιος ἀνί- 
σχων χρυσέᾳ, βάλλει φλογί" καλοῦσι 
δ΄ αὐτὴν γείτονες μελάμβροτοι Ἕω 
φαεννὰς Ἡλίου 9. ἵπποστάσεις, ἀεβ 
αἴθ παντοτρόφος λίμνη σϑουχοϊηὺ δῦ, 
6]0Π6 1π ΡΥΟΠ,. 850]. απ θη ΕἼ ΤΩ. Π 
ῬΘΒΟΒΥΙΘΌΘη ψιγα, οἷ 566, ἄἀβββθη 
Ὑγαββοὺ ΠΘΌθα ἀηα ὥοσθη βροπαθί, 
ΟΟΥ ὉΥΒΡΥΪΏΡΊΙΟΙΗ θη Ἠϊιη116] σο- 
ἀφοῦ, βρϑθοσ. ΔΌΘυ δι α16 γάρ 
γουϊοσί νγαγάθ, γὙ9]. ἀθη Ἠ Ομ ΘΥἸΒΟ Π θη 
Ψοῖ8 (θα. 8, ὴ Ἠέλιος δ᾽ ἀνόρουσε 
λιπὼν περικαλλέα λίμνην οὐρανὸν 
ἐς πολύχαλκον. --- Μ|ιΐῤ ἄθι) ου- 
τ ηίθη ΕὙαριηθαῦὺ 465 Προμηϑεὺς 
λυόμενος οτνοΙϑὺ δύγθομ Ρ.88, ἀΔ[5 
ὨΔΟΒ. αθΥ δἰύθη ΑἸβομδϑααπρ ΟΘΥ 
Οὐιθοῆθη ἀθὲ ρθη Ζ6 δαθη 815 Αὐῃ1ο- 
Ῥίθη ΜΠ ΟοΥΓ σϑηζθ Νούάθῃ ἃ]8 
ΘΚγύμιθη Ὀοὐγαοῃῦθοῦ παταθ, ἃ. βού 
Βίησα: μηνύει δὲ καὶ Ἔφορος τὴν 
παλαιὰν περὶ τῆς Αἰϑιοπίας δό- 
ξαν. .. προστίϑησι δ᾽ ὅτι μείζων 
ἡ Αἰϑιοπία καὶ ἡ Σκαυϑία: δοκεῖ 
γάρ, φησί, τὸ τῶν Αἰϑιόπων ἔϑνος 
παρατείνειν ἀπ᾽ ἀνατολῶν χε Ὲ- 

ρινῶν μέχρι δυσμῶν, ἡ Σκχυϑία δ᾽ 
ἀντίκειται τούτῳ. 

809. ποταμὸς Αἰϑίοψ: ταῖν Πδομῦ 
Ῥοιμθγκῦ μϊθχὰ θυ ὅ0}0]. ὁ Νεῖλος. 
1). Νῆχηθ Νἠ] 5011]086 ἀθπὶ ΕἾ τι586 
αυϑῦ νοὴ ἄθιῃ ]Ἰοὐχίθη Καϊαγακῦ 8ῃ 
(5. Δηιη. Ζὰ 811) ἴῃ οἰρϑη ]]οΠ6 . 
Ὕνοῖβθ ζΖυϊζομηηθη, γρ]. ϑο]ῖη. 82 
ἀθηηαπα 6. ἃ οαὐαγαοίθ αἰύίπο ὑὰ- 
[8 δϑύ, τω θηῖ απδθάδπι οἸαιδύγδ, 
Θ'ὰβΒ ΑΘΡΎΡΟΙΠΙ παποαραηῦ, το]ϊοῖο 
διθη ἤοὺ μοϑὺῦ 86. ΠΟΙΠΪΠΘ αὰ0 
ΝΙΡΥΙΒ νοοϑῖαν, Ὑιγαν ΥἼΙ 2, 6 
Ῥθυνθηῖῦ Ρ6. πιοπΐθβ δ οαἰαγϑοίδηι 
Ὁ Θοαὰθ 886 Ῥγδθοϊριθδηβ... ΝΙ]τΒ 
ΦΡΡΘΙΙαΐαν. Αβομυ]08 Ἰδ 58} ἄθηι- 
Π8Ὸὴ ἄθη ΝῚ] πηΐριν ἀθπὶ Ναιηθῃ 
Αἰϑίοψ (ΝΙρυ8) ποθ. ἀδπηα] ρου 

Μουβίθι!πηρ πὰ Οβύρη (ϑἀοβίθη) 
θη ΒρΥΪΉΡ6Π, γ51. 5610]. Ζὰ ΒΌΡΡΙ. δὅ9 
χιονόβοσκον (σοπ ἄθπη ΝΗ); φασὶ 
γὰρ λυομένης χιόνος παρὰ Ἰνδοῖς 
πληροῦσϑαι αὐτόν (Α]εχαπᾶον ὑπ 
Β6Ίη θη Βϑρ]θιύθση σα]ὺ 6. 1Π6ΊΒ6}6 
Ηγάδβρ88 8.15 Απΐδηρ 468 ΝΗ), ἕγρτα, 
800 γύας μὲν αἰνεῖν ἐκμαϑὼν ἐπί- 
σταμαι Αἰϑιοπέδος γῆς, ἔνϑα Νεῖλος 
ἑπτάρους γάνος κυλένδει πνευμά- 
τῶν ἐπομβρίᾳ, ἐν ἡ πυρωπὸν φέγγος 
ἐχλάμψαν φλόγα τήκει πετραΐίαν 
χιόνα" πᾶσα δ᾽ εὐϑαλὴς Αἴγυπτος 
ἁγνοῦ νάματος πληρουμένη φε- 
ρέσβιον Ζήμητρος ἀντέλλει στάχυν. 

811. καταβασμόν: ἀδυηῦ ᾿1ϑὺ ἀδΥ 
βΒορ. ΚΙθῖηθ Καίαγακῦ, Ἃ6ὺ ζϑμηΐθ 
απ Ἰούχίθ βρϑϑθη Νοτάθῃ (76 ἰδὺ 
ΘΟΒ6Ι1Δ), ἃ. 1. Καύαγακῦ), σοιηηθιηΐ, 
ΘΙ ΠοΥ Κατάδουπα ΒΙΘΙΒ »ΥΡΊ. Ηοτοᾶ. 
1 17 Δίγυπτον πᾶσαν ἀρξαμένην 
ἀπὸ Καταδούπων τὲ καὶ Ἔλεφαν- 
τίνης πόλιος, Θύγαθοι Ρ. 817 “μικρὸν 
ὮΝ ὑπὲρ τῆς ᾿Ἐλεφαντίνης ἐστὶν ὃ 
μικρὸς καταράκτης ἜΝ πετρώδης 
τις ὀφρύς, ἐπίπεδος μὲν ἄνωϑεν 
ὥστε δέχεσϑαι τὸν ποταμόν, τελευ- 
τῶσα δ᾽ εἰς κρημνόν, καϑ'' οὗ καταρ- 
ρήγνυται τὸ ὕδωρ. -- Βιβλίνων 
ὀρῶν: ἀπὸ τῆς γινομένης παρ᾽ αὖ- 
τοὶς βίβλου ἔπλασεν τὰ Βέβλινα ὄρη 
ϑομοὶ. ᾿θᾶσαὰ Ὀθμιθυκῦ ΘΔ Ώ]ΘΥ: ΠΟῚ 
ΘΌΒΙΠ1]6. γϑῖο, πδαθθ οὖ ΝΊΡΘΥ 
Ῥϑυϊηθ 80 ΝΙΪα ΡΑργιο νἱσοῦ οὖ 
ΘΔ] το ρῥυϑθύθχιθαν᾽ δο]ίη. 80, 

812, σεπτόν: Μ|Θ0 ἴπ ἄθιὴ ΟΌΘΗ 
δΏΡΘΡΟΌΘπΘη ΒΊΎρΊη. ἁγνοῦ νάματος 
απὰ 488 ἀγνορύτων ποταμῶν, Ῥργβ. 
491 ῥέεϑιρον ἁγνοῦ Στρυμόνος, ΕΣ, 
Τρ. Τ. 401 ῥεύματα σεμνὰ ΖΙίρκας. 
- Νεῖλος οὔνα 80ν16] 818 Νεῖλος ὼς 
νόμενος “818 ΝΙ]". -- εὔποτον δέος 
(!. 616): Βα ρρ!]. 601 ὕδωρ τὸ Νείλου 
νόσοις ἄϑικτον. Δ6Ὠ11168 ΤαὐΟ8 1} 18 
γουὴ Δ  Β8ο: (68 ΝΊ]: γλυκὺ, δὲ πινό- 
μενον ἣν καὶ ψυχρὸν ἐν μέτρῳ τῆς 
ἡδονῆς. ΠΟΒΠΆΙ]0 υἱοῦ ῬΘβοθηηῖιβ 
ΝΙΡΟΣ ἄθη ϑοϊάαίοθι, ψθομρ ὟΥ οἷα 
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οὗτός σ᾽ ὁδώσει τὴν τρίγωνον ἐς χϑόνα 
Νειλῶτιν, οὗ δὴ τὴν μακρὰν ἀποικίαν. 
ἸἸοῖ. πέπρωται σοί τε καὶ τέκνοις κτίσαι. 81 

τῶν δ᾽ εἴ τί σοι ψελλόν τε καὶ δυσεύρετον, 

ἐπανδίπλαζξε καὶ σαφῶς ἐκμάνϑανε" 
σχολὴ δὲ πλείων ἢ ϑέλω πάρεστί μοι. 

ΧΟ. 

λέγ᾽" 

2 ΄ - δ " μ᾿ , εἰ μέν τι τῇδε λοιπὸν ἢ παρειμένον 

ἔχεις γεγώνειν τῆς πολυφϑόρου πλάνης, 

εἰ δὲ πάντ᾽ εἴρηκας. ἡμῖν αὖ χάριν 
820 

δὸς ἥνπερ αἰτούμεσϑα. μέμνησαι δέ που. 

ΠΡ τὸ πᾶν πορείας ἥδε τέρμ᾽ ἀκήκοεν. 
ὕπως δ᾽ ἂν εἰδῇ μὴ μάτην κλύουσά μου. 

ἃ πρὶν μολεῖν δεῦρ᾽ ἐχμεμόχϑηκεν φράσω, 

τεχμήριον τοῦτ᾽ αὐτὸ δοὺς μύϑων ἐμῶν. 

ὄχλον μὲν οὖν τὸν πλεῖστον ἐκλείψω λόγων, 

πρὸς αὐτὸ δ᾽ εἶμι τέρμα σῶν πλανημάτων. 
ἐπεὶ γὰρ ἦλϑες πρὸς Μολοσσὰ γάπεδα 

Α 3 ΄ ΄ 2 3 ᾿ ΝΕ, δ 
τὴν αἰπύνωτόν τ᾽ ἀμφὶ ΖΦΙωδώνην. ἵνα 

γϑυϊδιρίθη, Ζὰ: ΝΊ στη μαροῦϊβ οὗ 
νἱπατι αὐ ΘΥΙΕ18 (51 αὐτάθτη, Βοὐζὺ 
ΑΘ]1πι5 ϑραγύϊδηιβ ο. 7 ἴησα, ἰδηΐδ 
1111π|ι8 Ππασητη15 ἀυ]οϊύααο, αὖ ἀθοο]88 
γ]ηδ, 1108 φαθθγϑη). 

819. τρίγωνον χϑόνα: τὸ καλεό- 
μενον “ἐλτα Βοτοὰ. 1 18. 

814. μακρόν δΥγθ 10} (“ἔδυ π), πἰομὺ 
ΖΘΙΠΠΙΟἢ. (Ὁ15 σὰν ΠΟΙ ΚΘ αν ἀον Πὰ- 
πδίάθη πο ΑΥΡΌΒ). 

810. τῶν δέ: σὰ 284. -- ψελλόν: 
Αὐϊβύορῃ. ἔγρτα. ὅ86 ψελλόν ἐστι 
καὶ καλεῖ τὴν ἄρκτον ἄρτον. γε]. 
Ηδβυοῃ ψελλός" ὃ τὸ σίγμα, παχύ- 
τερον λέγων. φψελλίζειν' ἀσήμως 
λαλεῖν. ΒΕΚΙς. Απροά. ρΡ. 1160, 18 
ψελλός" Αἰσχύλος Προμηϑεῖ. ᾿πρῆς 
ϑευκὲ δὲ τὴν λέξιν ἐπὶ τοῦ σαφῶς 
μὴ εἰρημένου. ΥΩ]. τυφλός (στι 499). 

821. ῆεσθηῃ ἀοὺ Ἰδηρθῃ 1 6818 
ἴτὰ ἔἀηξίθη. Εαἴδο γρ]. σὰ 107. 

822. μέμνησαι. δέ που ᾿ἰϑῦ 1ῃ 10- 
ΒΘ. δ δἰβ ἄθπι ἤνπερ αἰτούμεσϑα 
Ὀοὶρθοτγαπθῦ. γρΙ. ΞΌΡὮ. Αηΐ. 581 
σὺ δ᾽, ἣ κατ᾽ οἴκους. . λήϑουσά μ᾽ 
ἐξέπινες οὐδ᾽ ἐμάνθανον τρέφων 

9 Ἵ 

δυ ἀτα κτλ. 

890 

829. 
(488 σϑηζθ ὙΥ δι 6υ216] --- 
ον ΒδΌΖΘα ὙΥδααθυπῃρ). 

8211. ὄχλον -- τέρμα: ἄροτρδη- 
ΒΘ} ᾿ἰδὺ ἀ16 ὙΥδηάθυπθηρ γῸὴ ΑΥ̓ΡῸΒ 
Δ 0 Ποάομδ, τὑγθ]οΠ6. ΠΥ ΒΟ 61η- 
10 ἄρον ἀὰ5 Αρϑϊθομθ Μίϑϑυ πδοὴ 
ΚΊΘΙμ βιθη (γ6]. ϑᾳρΡρ]. ὅ47 Ε΄.) πᾷ 
γοῦ ἀδ φανίοῖς ἀασο ἀθη ΤΉ γα ΚΙ- 
ΒΟΏΘη ΒΟΒΡΟΥΒ. πὸ )οάοηδ, 
σθῆθῃ 50|106. --- τέρμα γοὸπ ΑθΠῚ 
θμα46 ἄθὺ ὈϊΒΠ υσ θη [τΊ88}6. 

829. γάπεδα: τὰ 61. γΡῚΊ. ϑὕορμ. 
ΒγΖ. ππίου Γῆ: γήπεδον, ὅπερ οἵ 
τραγικοὶ διὰ τοῦ ἃ φασὶ δωρίζοντες. 

830 ΗΕ αἰπύνωτον: Ὠοάοπα, ἰὰρ 
ῖὼ ἀθθῖῦρα ΤομᾶγΟ5 (Τ 805), 81] 
ἄθββθῃ ΒΒ ἀθν ΤΘΠΡ61] βὐδηᾷ. --- 
ἀμφί: γνΡ]. 1029, ϑορῆ. Αἱ. 1064 
ἀμφὶ χλωρὰν ψάμαϑον ἐκβεβλημέ- 
νος. -- “ωδώνην: Ηοτοᾶ. ΠΠ δ2 τὸ 
γὰρ δὴ μαντήιον τοῦτο νενόμισται 
ἀρχαιότατον τῶν ἐν Ἕλλησι χρη- 
στηρίων εἶναι. 8 νᾶ οἵη Ζϑίομθη- 
ΟΥ̓ΑΪΚΘΙ, Ἰπάθιη δηΐωηρθ 16 Σιελλοί, 
βράξου. τοὶ Ρυϊθβίθυιηπθη (πελιαί 
ἃ. 1. πολιαῦῇ ἀδ8 Βδαβοθθη Οἱ πΠΘῚ 

ν᾿ » , 

τὸ πᾶν πορξίας τέρμα: σὰ 1 

4885 Ζ161 

. 
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μαντεῖα ϑᾶκός τ᾽ ἐστὶ Θεσπρωτοῦ “]ιὸς 
τέρας τ᾽ ἄπιστον, αἷ προσήγοροι δρύες. 
ὑφ᾽ ὧν σὺ λαμπρῶς κοὐδὲν αἰνικτηρίως 
προσηγορεύϑης ἡ 4ιὸς κλεινὴ δάμαρ 

μέλλουσ᾽ ἔσεσϑαι --- τῶνδε προσσαίνει σέ τι; -- 890 

ἐντεῦϑεν οἰστρήσασα τὴν παραχτίαν 
κέλευϑον ἧξας πρὸς μέγαν κόλπον Ῥέας, 
ἀφ᾽ οὗ παλιμπλάγκτοισι χειμάξῃ δρόμοις" 

χρόνον δὲ τὸν μέλλονθ᾽ ὁ πόντιος μυχός, 
σαφῶς ἐπίστασ᾽. ᾿Ιόνιος κεκλήσεται. 840 

τῆς σῆς πορείας μνῆμα τοῖς πᾶσιν βροτοῖς. 

σημεῖά σοι τάδ᾽ ἐστὶ τῆς ἐμῆς φρενὸς 

μοι σθη ΒΘ Π6 (φηγός) ἀσδαϊοίθη, 
γ6]. Οα. 14, 821 τὸν δ᾽ ἐς “ωῳδώνην 
φάτο ̓ βήμεναι, ὄφρα ϑεοῖο ἐκ δρυὸς 
ὑψικόμοιο Ζιὸς βουλὴν ἐπακούσαι, 
11. 10, 288 Ζεῦ ἄνα “Ιωδωναῖε 
ΤΙελασγικέ, τηλόϑι ναίων, “Ἰωδώνης 

μεδέων δυσχειμέρου" ἀμφὶ ὃὲ ΖΣελ- 
λοὶ σοὶ ναίΐουσ᾽ ὑποφῆται ἀνιπτό- 
ποδὲες χαμαιεῦναι. - αἴ προσγο- 
ρον δρύες: ΥΒ]. ΒΌΡΒ. ΤΎΔΟΙΒ. 11 
1166 ἃ τῶν ὀρείων καὶ χαμαικοι- 
τῶν ἐγὼ Σελλῶν ἐσελϑὼν ἄλσος 
εἰσεγραψάμην͵ πρὸς τῆς πατρῴας 
καὶ πολυγλώσσου δρυός. ὅθηθο. 
Ηρδγο. Οδὺ. 1477 απογοὰῦβ ἕαψιαϊοᾶ. 

Θεσπρωτοῦ: πτ. Ῥμδμ. 982 
Θεσπρωτὸν οὖδας .. σεμνὰ “ΖΙωδώ- 
νῆς βάϑρα. ϑύγδθου Ὁ. 828 Ζω- 
δώνη τὸ μὲν παλαιὸν ὑπὸ Θεσπρω- 
τοῖς ἣν καὶ οἵ τραγικοὶ δὲ 
καὶ [Πίνδαρος Θεσπρωτίδα εἰρή- 
κασι τὴν Ζωδώνην᾽ ὕστερον δὲ 
ὑπὸ Μολοττοῖς ἐγένετο. 

898. λαμπρῶς: ν5]. ΕΠ. 
λαμπρὰ μαρτύρια παρῆν. 

884. ἡ: ἀοΥ ΑτΕ]κο] δὶ ἄθυ αἱ- 
γτοκύοη Αηρσαθθ ον ΝΥ ουΐθ (68 Οτὰ- 
1615, νρῖ. ἽΒαν. Ηρτο. ὅ81 οὐκ ἀρ᾽ 
“Ἡρακλῆς ὁ καλλίνικος ὡς πάρουϑε 
λέξομαι; Ογθδέ. 1140 ὃ μητροφόντης 
δ᾽ οὐ καλῇ ταύτην κτανών. 
χλεινή: Ἀλεινὸς (“οΥ] θ᾽) δῦ οἷ 
Βοϊνοιῦ ἔγβυ! μου ὑπαὶ Δα ο]σοΥ 
ῬρυΒΟΠΘΗ. 

880. προσσαΐένει: ὑπομιμνήσκει σὲ 
50Π0]. “Ῥουυὺ αἴθ βοδηηθιο ο]ηᾶ, 

91 

» 

οσπθοκῦ ἴῃ αἷτ οἷπθ ὑγϑαίθ Εσίηπθ- 
ταυπρ΄, νρ]. ὅορῃ. Απῦ. 1214 παιδός 
μὲ σαίνει φϑόγγος, Επτ. ΗΊΡΡ. 8602 
καὶ μὴν. τύποι γε σφενδόνης χρυση- 
λάτου τῆς οὐκέτ᾽ οὔσης τῆσδε προσ- 
σαίνουσί με. 

836. οἰστρήσασα: γα]. Ἐπιτ. ΙΡἢ. 
Α. τὶ ὃ δὲ καϑ'᾽ Ἑλλάδ᾽ οἰστρήσας 
δρόμῳ ὄρχους παλαιοὺς Τυνδάρεω 
μαρτύρεται. 

881. κόλπον Ῥέας: καὶ ᾿πολλώ- 
νιος (Αιροη. ΙΝ 8521 δή ὅα τότε 
Κρονίην Κόλχοι ἅλαδ᾽ ,ἐκπρομολόν- 
τες) Κρονίην ἅλα τὸν Ἰόνιόν φησι. 
οὕτω γὰρ ἐκαλεῖτο 50}0]. --- Οῳμέ- 
γαν: Νεῖρ. Αθῃ. ΠΜ| 211 ἴπβα]ὰθ 
Ἰοηΐο ἴῃ τπᾶρῃο, ἀδσα ΘΥΥ]ῸΒ: 
ΒοΙθηἀατη ΤομΪ πὶ 51 ΠῸπΠΔ 6886 ἴπι- 
γαθηϑαμιν Δ Ὁ Τοπΐῳ ἀβαὰθ δα Κ᾽ ΟΙ γα. 
οὐ ὰϊι8 ρᾶγῦθθ Θ880 Ααυιδ ΠῚ, 
Αοδμδίοιμι, Εἰ ριγούασα. 

888. παλιμπλάγκτοισι: πάλιν Ὀ6- 
ἀθαϊοὺ Ἵνοα Μϑοὺ ἃ ἴῃ8 ἔθαδίθ 
Τιαηα φαγοκ᾽. --- χειμάξῃ (σὰ 5808): 
ἀὰ5 Ῥγᾶβθηβ ζοῖρὺ δῃ, ἀδίβ αἴθ Δῃ- 
Ἰχαμτ 61 Ῥγομιθίμθαβ σὰ αἸΘΒθ.α 
Ἰούσίθῃ Πιϑαΐθ οομδτγε. 

840. Ἰόνιος: οἴηθ πηνϊομίϊρο Εἐγ- 
τ ]οσῖθ. [Ι͂ῃ Ἰόνιος ἰϑὺ ῖθυ, Ψ18 
αν, Ρμὅη. 308 (Ἰόνιον κατά -ἴ 
ἴσα δ᾽ ἀγάλμασι), αἴθ ογὐβίθ 51108 
Ἰζασζ. (ἴο μαῦ Ὀεὶ Ονἱᾶ. Ηδογ, ΧΙΥ͂ 
108 ἀϊθ ογβύθ 5:106 Και.) 

841, τῆς σῆς πορείας, ᾿ΕὐἰΠΘΓῚΒ 
ἀαϊ, δαϊύαβ ἰὰϊ (ΒΟ 2); ἀπάουβ 738 
(ὑπ ΘΟ] μ18. ὕα 868). 
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ὡς δέρκεται πλεον τι τοῦ πεφασμὲένου. 

τὰ λοιπὰ δ᾽ ὑμῖν τῇδέ τ᾽ ἐς κοινὸν φράσω. 
ἐς ταὐτὸν ἐλϑὼν τῶν πάλαι λόγων ἴχνος. 84 

ἔστιν πόλις Κάνωβος ἐσχάτη χϑονὸς 

Νείλου πρὸς αὐτῷ στόματι καὶ προσχώματι" 
ἐνταῦϑα δή σε Ζεὺς τίέϑησιν ἔμφρονα 

ἐπαφῶν τ᾽ ἀταρβεῖ χειρὶ φιτύει γόνον. 
2 , Ν - Χ ΄ 

ἐπώνυμον δὲ τῶν 4] ὸς γεννημάτων 850 
᾽ ᾿ “7 ει , τέξεις κελαινὸν Ἔπαφον. ὃς καρπώσεται 

ὅσην πλατύρρους Νεῖλος ἀρδεύει χϑόνα᾽" 

πέμπτη δ᾽ ἀπ᾽ αὐτοῦ γέννα πεντηκοντάπαις 

848. τοῦ πεφασμένου: 
νεροῦ 8080]. 

844. ἐς κοινόν, Ὑ61] ἴτη ΕΟ]Ρ ΘΠ 6 ἢ 
δ 5 Ν ου]δηρθη ἀοΥ ΟἸθδη θη 
(186) Ὀοέγιθαϊσί τῖγχά. 

845. τῶν πάλαι (σοῦ ἀον πᾷ οἢ- 
βίθῃ γουραπρθημοῦ νγὶθ Αρ. 51 
ἀνωλόλυξα͵ μὲν πάλαι χαρᾶς ὕπο, 
ὅτ᾽ ἦλϑ' ὃ πρῶτος νύχιος ἄγγελος 

πυρός) λόγων: γ56]. 818. 

846. ἔστιν πόλις Κάνωβος: ἴῃ 
ΘΡΙΒΟΒΘΥ ϑιεθ ππᾶ τη ΘΡΊΒΟΠΘΥ 
ΨΥ παπηρ πῖγα 416 ΘΒ] θυ ηρ' ἀ6Υ 
Οὐ ]ομκοῖῦ ἄθὲ Βοβομυθιθαηρ (6Υ 
ΒΘρΘὈΘμΠοΙΐθῃ γουδ ΘΒ] οἰ, γΕ!. 
Θα: 8, 295. ἔστι δέ τις λισσὴ αἷ- 
πεῖά τε εἰς ἅλα πέτρη, 1]. 2, 811 
ἔστι δέ τις προπάροιϑε Ὑδητος αἷ- 
πεῖα κολώνη (Ὀ61 Ἰα ΘΙ ποι θη Π10Π- 
ἴογα: οβῦ ἸοοῦΒ), ΒΟΡἢ. ΤγΆΘΗ. 287 
ἀκτή τις ἔστ᾽ Εὐβοιίς, τῦ2 ἀκτή 
τις ἀμφίκλυστος ἔστιν, Απύ. 960 
παρὰ δὲ κυανέων σπιλάδων ἀκταὶ 
Βοσπόριαι ἰδ᾽ ὁ Θρῃκῶν Σαλμυ- 
δησσὸς ἵνα κτᾶ., Ευγ. ΗΙρρ. 1199 
ἀκτή τις ἔστι ᾿τοὐπέκεινα τῆσδε 
γῆς,͵ ΤΡΙ. 1 9602 ἣν τις διαρρὼξ 
κυμάτων πολλῷ σάλῳ κοιλωπὸς ἀγ- 
μός, 1460 χῶρός τις ἔστιν ᾿4τϑίδος 
πρὸς ἐσχάτοις ὅροισι, δος ἄβοδ. 
Ῥαυβ. 441. --- χϑονός: Ἴἢγο5. [.8- 
ἀ68᾽, ΒΌΡΡΙ. 111 οἴακος εὐθυντῆρος 
ὑστάτου νεώς. γΕ]. ΘΌΡΡ. 811 καὶ 
μὴν Κάνωβον χἀπὶ Μέμφιν ἵκετο 

(]ώ). 
841. “προσχώματι: τῷ ὑπὸ τοῦ 

ποταμοῦ ἐτησίω προσθήματι τοῦ 
χώματος 8680]. Υρ]. 50]. ἔν. 28 

τοῦ φα- Νείλου ἐπὶ προχοῇσι Κανωβίδος 
ἐγγύϑεν ἀκτῆς. 

848. τίϑησιν: ἄοτη Ρτγοιπθίμθαβ 
ΒΟ ΘὈῦ α16 Ζυκαμίθ ψἴὶ6 αθρθη- 
ψατὺ νου. Κρ]. ζὰρ 211. - Οἔμ- 
φρονα: Μ61) α16 ϑαρθ σοϑηαοτγὺ ἰδῦ; 
Π8Οἢ αοΥ 5θ ὉΠ ]Π1ΟΠ 6 πῃ. Θαρθ, (αὐ 
501) ὁ Ζεὺς ἐπαφησάμενος τῆς Ἰοῦς 
πάλιν εἰς γυναῖχα μετεμόρφωσε 
ΞΟΠΟ]. χὰ Κὰχγ. Ῥμδῦμῃ. 678), νρ]. 
Ονά. Μοῦ. 1 188 ναϊὔια8 οαριὺ 1Π|ὦ 
Ῥυΐουθθ Πύαπθ αυοὰ ϑηῦθ ἔα. 

849. 88 γοτύ ἐπαφῶν ἰδεῦ ρε- 
Ῥγυααοιῦ ἀπ αἀοὺ Εἰ γιηο!ορῚΘ 465 
Ναιηθηβ᾽ ἝἜπαφος ΜΥ]Π]16Ὲ (ΚΕ]. ΒΌΡΡΙ. 
40 ἐπωνυμίᾳ δ᾽ ἐπεκραίνετο “μόρσι- 
μος αἰὼν εὐλόγως, Ἔπαφόν. τ᾽ ἐγέν- 
νασὲν ἃ. 812 καὶ Ζεύς γ ἐφάπτωρ 
χειρὶ φιτύει γόνον). Μπι ἀταρβεῖ 
χειρί γ5]. ϑαρρ!. ὅτο ἀπημάντῳ 
σϑένει καὶ θείαις ἐπιπνοίαις παύε- 

ται, 100ὅ Ἰὼ πημονᾶς ἐλύσατ᾽ εὖ 
χειρὶ παιωνίᾳ κατακτίσας, εὐμενεῖ 
βίᾳ Διγών, 4 ἐξ ἐπιπνοίας Ζηνὸς 

ἔφαψιν. 

860. ἐπώνυμον τῶν Ζ]ιὸς γεννη- 
μάτων Ὀθαραίοῦ “Ῥοποπηῦ πϑο ἢ ἀοΥ 
Αὐῦ τππὰ 686 468 γεννᾶν (ἀπΤΟῊ 
ἐπαφή)", ντὶθ 65 Βαρρὶ. 815 Ἑπαφος 
ἀληϑῶς ῥδυσίων ἐπώνυμος Ἐιοι[δ5ὖ 
(ποῦ ἀοὺ Αὐὖ ἀον Ηθυβύθ!!αηρ' ἀπγο ἢ 
ἐπαφή᾽). 

801. τέξεις: ἀ΄ἴ656106. ΒΟΥ ΘΟ 
909: α16 χτηρα 816 708. 
82. πλατύρρους: γρΊ]. ἔγρτα, 800 

ἔνϑα Νεῖλος ἑπτάρους (16 διῖΐρσο- 
Ἰῦϑίθ Εουπη ἔγριη. 281 πλεκτάνην 
χειμάρροον). 

δ8ῦϑ8. πέμπτη: σὰ 114. 
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πάλιν πρὸς ΄άργος οὐχ᾽ ἕχκοῦσ᾽ ἐλεύσεται 

ϑηλύσπορος. φεύγουσα συγγενῆ γάμον 8ὕὔ 

ἀνεψιῶν" οἱ δ᾽ ἐπτοημένοι φρένας, 
κίρκοι πελειῶν οὐ μακρὰν λελειμμένοι. 

ἥξουσι θηρεύοντες οὐ ϑηρασίμους 
γάμους. φϑόνον δὲ σωμάτων ἕξει ϑεός" 

Πελασγία δὲ δέξεται ϑηλυχτόνῳ 860 

“ρει. δαμέντων νυχτιφρουρήτῳ ϑράσει᾽" 

γυνὴ γὰρ ἄνδρ᾽ ἕκαστον αἰῶνος στερεῖ, 
δίϑηκτον ἐν σφαγαῖσι βάψασα ξίφος" 

τοιάδ᾽ ἐπ᾽ 

8ὕ4. οὐχ ἑκοῦσα: οτκΙαντυὺ ἀστοι 
ἄθη Ζυϑβαΐ φεύγουσα ες ἀνεψιῶν. 
-- ἐλεύσεται: ἐλεύσομαι πΟΟῊ Ξ.ΡΡΙ. 
522, ὅορῃ. Ὁ. Κὶ 1200, ΤύΎδοΗ. ὅ95; 
βοπϑῦ Κουπτηῦ Ὀ6] δἰ ἰβομθα ΠΙομδθση 
ΠῸΤ εἶμι γΟΥ. 

888 ἢ ,μσυγγενῆ βύθαῦ τηο  ν] θυ πα 
Εν φεύγουσα. --- ἀνεψιῶν: γρ]. 
Βαρρὶ. 820 “αναός: ἀδελφὸς δ᾽ 
ἔστι ᾿πεντηχοντάπαις ες, Αϊγυπτος. 
- ἑπτοημένοι: Επαγ. Τρ. Α. δὅ86 
ἔρωτι δ᾽ αὐτὸς ἐπτοάϑης, ΒΆΡΡβο 
ΠΡ, Ὁ χαὶ γελαίσας ἐμερόεν, τό 

μοι μὰν καρδίαν ἐν στήϑεσιν ἐπτό- 
σεν, ΔΡΟΙΙ. ἘΝ. Τ 1282. τῆς δὲ 
φρένας ἐπτοίησεν Κύπρις. 

851. κίρκοι: ἴῃ ἀϊ]ο θυ ΒΟ ΘΥ 
Ὕγ 6186 ἰδ ἀδβ8 ΟἸ ΘΙ οη18 ομη6 οπι- 
Ῥαγαύννθ Κοπ]απκύϊοη Ὀοϊσ θβθίχῦ. Ζὰ 
61 ΟἸΘΙ Ομ ὨΪ588 Υ51. ΒΌΡΡΙ. 228 ἐν 
ἁγνῷ δ᾽ ἑσμὸς ὡς πελειάδων ἵξεσϑε 
κίρκων τῶν ὁμοπτέρων φόβῳ, 1]. 
22, 189 ἠύτε κίρκος ὄρεσφιν, ἐλα- 
φρύτατος πετεηνῶν, ῥηιδίως οἴμησε 
μετὰ τρήρωνα πέλειαν. 

8Ὅ9. φϑόνον ἕξει, φϑονήσει: γ9]. 
χρείαν ἔχειν ΟὔΘη 169, ΟδΠο. 481. 
Ὅν ϑίπη ἰδὲ “Θοἰύ σπίγὰ Ἰππθα γοῦ- 
Βᾶσθῃ, ΜΟΓΏΘΟ, 5186 Ἰ1δρ θη, σωμά- 
των τῶν παρϑένων φϑονήσει αὖ- 
τοῖς (ν 65}. ὅ84); “ῬαΘ]] σαμ ἔπποῦα τα 
ἄθαβ υϑυῦ 15 ἰηνιἀθ1ὺ (ΗρΘγηθ6). 
16 ΕπῸ νὶγὰ ζῶ σθβο!] βΒ6ῃ 
ὙΟΥάΘμ, ὉΌΘΙ 65 ψιγαὰ οἷπθ Β]αῦ- 
ποομχοῖῦ ψογάθῃ. 

800. “85 Ρε]αβρθυ]απα σιγὰ 
βίο χϊῦ νοὶ] μ6ν Μογαϊηδαῦ οι- 
Ῥίδηρθη, ἱπᾶθη 8160 τηἱῦ πδοθῦ- 

ἐχϑροὺς τοὺς ἐμοὺς ἔλϑοι Κύπρις. 

Δ ΟμΘπάθν Κὐπηποιῖῦ ππιρΘ Ὀγϑο 
σογαθη’. ΜΙ|ὺύ δέξεται (αὐτούς). 
δαμέντων γΡ]. Ξορῃ. ΤύΔΟΝ.. 808 
τοσαῦτ᾽ ἐπισκήψαντος, ἐν μέσῳ 

σκάφει ϑέντες σφε, Εἶτ. ΗΘ]. ὅ8 
σὺν ἀνδρί, γνόντος. Θσθῃ 468 
Ῥαχίϊο. Δορ. δδὶ ἄθπι Ζαβαμητηθη- 
[}16ὰ ἀθν Ηδαρί- υπὰ ΝΘΌΘμΒδπα- 
Ἰυπηρ' γρὶ. Κυᾶρευ 1 ὅ8, 6, 8. -- 
Πελασγία: Υν9]. Ἔαν. ΒΌΡΡΙ. 861 καὶ 
μεγάλᾳ Πελασγίᾳ καὶ κατ᾽ Ἄργος, 
Βίγδθοη Ὁ. 221 Αἰσχύλος ἐκ τοῦ περὶ 
Μυκήνας Ἄργους φησὶν ἐν Ἱκέτισι 
καὶ ΖΙαναΐσι τὸ γένος αὐτῶν (ὅτ - 
110 τῶν Πελασγῶν) καὶ τὴν Πελο- 
πόννησον δὲ Πελασγίαν φησὶν Ἔφο- 
ρος κληϑῆναι. Ἐΐ τιϑῦ ἀδ8 δηα (68 
ῬεΙαβροβ (ϑαρΡρὈ]. 250) ἀ. 1. ΑΥρῸΒ 
(ϑαρρ!. 6084) Βοχαθίηῦ. -- Ἄρει, φόνῳ. 
- δαμέντων, αὐτῶν, Κυνᾶρου 1 8 47, 
ἰδοῦ, 1 νυκτιφρουρήτῳ: ΘΟΒΟΙ, 
τῷ νυχτὸς ἐπιτηρήσαντι, νἱΘΙΤΏΘὮΥ 
ΔΒ δοΒύν ο θη“, ΥΩ]. σὰ ὅ99. 

802. ἕκαστον οὐδίγθοκὺ α16. (6]- 
ὕαηρ᾽ Β6πὸ8 ΒΘρΡῚ 5 ἃ00} Δαΐ γυνή. 
- αἰῶνος στερεῖ: ὙΒΊ. ΤΠΥΘΘ 158 
αὐτὸς δὲ φίλης αἰῶνος ἀμερϑῆς. 

868. ἐν σφαγαῖσι βάψασα ξίφος: 
γ 6]. ὅόρῃ. ΑἹ. 96 ἔβαψας ἔγχος εὖ 
πρὸς ᾿Δργείων στρατῷ; Ἔν σφαγαῖσι 
16 ἐν φόνῳ “πὴ ΒΙαΐα ἄδθυ ὅθ- 
τηογαοἰθη᾽. 

804. ΥρΊ. ΒΌΡΡ!]. 1082 μηδ᾽ ὑπ᾽ 
ἀνάγκας γάμος ἔλϑοι Κυϑερείας" 
στυγερῶν πέλοι τόδ᾽ ἄϑλον, ΧΘΠΟΡΗ. 
Αμὰρ. ΠῚ 2, 8 οἶμαι γὰρ ἂν ὑμᾶς 
τοιαῦτα παϑεὶν, οἷα τοὺς ἐχϑροὺς 
οἵ ϑεοὶ ποιήσειαν. 
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μίαν δὲ παίδων ἵμερος ϑέλξει τὸ μὴ 8θ0ῦ 
χτεῖναι, σύνευνον. ἀλλ᾽ ἀπαμβλυνϑήσεται 

γνώμην" δυοῖν δὲ ϑάτερον βουλήσεται. 

κλύειν ἄναλκις μᾷλλον ἢ μιαιφόνος" 
αὕτη κατ᾽ "άργος βασιλικὸν τέξει γένοο. 

μακροῦ λόγου δεῖ ταῦτ᾽ ἐπεξελθεῖν τορῶς. 870 
σπορᾶς γὲ μὴν ἔκ τῆσδε φύσεται ϑρασὺς 

τόξοισι κλεινὸς ἶνις. ὃς πόνων ἐμὲ 

λύσει. τοιόνδε χρησμὸν ἡ παλαιγενὴς 
μήτηρ ἐμοὶ διῆλϑε Τιτανὶς Θέμις" 

ὅπως δὲ χὥπη, ταῦτα δεῖ μακροῦ λόγου 8τῦ 
εἰπεῖν, σύ τ᾽ οὐδὲν ἐκμαϑοῦσα κερδανεῖς. 

878. Ποῦ Πιορύου Ὀοπαύχυὺ 815 
ἀὰ5 Αδίγοίθη ἄθὺ ἴὸ 

142. ἐλελεῦ ἐλελεῦ. 

ὑπό μ᾽ αὖ σφάκελος καὶ φρενοπλῆγες 
μανίαν ϑάλπουσ᾽. οἴστρου δ᾽ ἄρδις 

808. μίαν: τὰὀ 114. --- ϑέλξει τὸ 
μή: πὰ 280. Μοίϊν [ἂν 

860 ἴ. ἀπαμβλυνϑήσεται: “ἀπαμ- 
βλύνειν υὖ ἀμβλύνειν ἀ6 ἱπιροῦα 
ταῖταΐ τϑίαγαδῦο ροηϊθαγ. Οοιηρᾶ- 
γαῖ ἃ τϑύμβα ἴθυσὶ 8016 ἀποῦδ Θϑῦ. 
510 ϑορίύ. 71 τεϑηγμένον τοί μ᾽ 
οὐκ ἀπαμβλυνεῖς λόγῳ᾽ (ϑομαϊ). --- 
6]. αἴ δΥοτίθ ἄθὺ Ηγροιιηθβίσγδ 
61 Ονιὰ. Ηρν. ΧΙ 7 6886 γ68} 
Ῥιδθβύαῦ αὐϑὴ 5810 Ὀ]Θουϊβ86. Ρᾶ- 
τοπΐ. ΝΟ φιρσθὺ ᾿ηΠΠΠ65 ΟΘ 6418 
ὨΔΌΘΥΘ τη 18. 

8609 ἡ Ῥτοιηθύμθιιβ Ὀθριηηῦ, 818 
ΟὉ 6Υ 841168 Ὀθυϊοῃύθη μι ]]θ, Ὀυιομῦ 
ΔΌΘΥ Ρ] δ Ζ] 10 ῃ 8 Ὁ. ἴῃ ἀἸθβθιη ΞῚΠΠη6 
δῦ ἀὰ8 Αβυπάθίοπ μακροῦ λόγου 
δεῖ κὰὀ ἀδαΐεοη. Ζα μακροῦ “λόγου 
γγ]. ῬΘιΒ. 118 πάντα γὰρ ἀκούσῃ 
μῦϑον ἐν βραχεῖ λόγῳ. 

812. ἧἵνις, ϑομη, ΝΟΒ]ςουη 8 
(Π68γ9. ἦνις: υἱὸς νέος, παῖς, 
ἀπόγονος). 

814. διῆλϑε πῖθ διεῖπε (Ἰορὶθ 
ΔΒΓ Πγ]10}) ἀἀγ᾽). --- Τιτανὶς Θέμις: 
2 210. 

81ὅ. 16 ψουοίπθθηρ νοὰ ὕπως 
τ. ὅπῃ 8011] 765] μθη Ττηβίαα σὰ- 
Βδυητη ΘΠ 58θη, Ζὰ ἀ6. Ε]]1ρ086 τρ]. 
910. γνὰβ ΡῬυομηοίϊθιιβο ΠΙΟΥ σψϑὺ- 
Βομνγεῖσί, θυ γὺ ον Ζ.ΒΟμ ΔΊΟΥ ἴτὰ 
Προμηϑεὺς λυόμενος. 

ΘΙ ΠΘ ἢ θιθη ΑΠΐἴᾺ]1] ἀο5 ὙΥ Δ ΠῚ ΠΠ6Β 
(οἶστρος). “οΟ ρυῖπιοβ ὑδηύαπη ἔπτο- 
ΥἹ8 ᾿πηρϑῦαβ συ υ 15 ἀθβουῦ, τ6]1- 
α08 ΥΕΙῸ βοθηξ, ΘΟΥΘΒ88, ϑρθοίαξουῖβ 
1] Δ ΟΊ ΠΔ ]ΟΠΪ ΘοΟπΙοἰθπάοΒ τ πα αὐ 
(ϑομαϊ ). --- ἐλελεῦ: ϑρηνῶδες ἐπί- 
φϑεγμα 8680]. ἐλελεῦ" ἐπιφώνημα 
πολεμικόν ( γουνν ἄν (δ, πϑο} Ρ]αΐ. 
ΤῊ68. 22) οἱ δέ, προαναφώνησις 
παιανισμοῦ᾽ τίϑησι δὲ αὐτὸ Αἰσχύ- 
λὸς ἐπὶ σχετλιασμοῦ ἐν Προμηϑεῖ 
δεσμώτῃ Ποόγοιμ. 061 οι δομίταῦ 
1ιϑῦ ρσονθ]ῦ, ατὰ ἄθη ὥασιη (68 
ΔΒ μβΙπη8. ἀμ ζαβθθ]] θη. --- ὑπὸ -- 
Δαλπουσι, νρ]. σὰὀ ὅϊτ4. Ὠ΄ο Εη- 
ΒΟΒΙΘ θα ηρσ σορ Ὀραθαΐζθπάθυθη ἀπ 
τη ἤγθυρῃ ὟΥ ὄγέοσυη (μἸ οὐ Ὀ]Ο 8 6] η- 
51101σ θη Κομ] πίομαι τα. ΘΗ ΚΠ11- 
ΒΟθη ΒΥΟΠΟΙ1Π8) ΖΜ ΊΒΟΠΘη Ρυϑ- 
Ῥοβιθίοπ ἀπ δ οεθαμπη ἢπαάθὺ 510} 
Ὅ61Ὶ Αβοῆγίοβ ποῦ Αὐβϑηϑῆηθ νῸῈ 
Ἀρ. 1216 ὑπὰ ϑορύ. 1028 ΠΙΘΠΊ8}85 11} 
Τυϊπγϑύρυ. --- φρενοπλήξ σϑὈΙ]ἀοῦ 16 
οἰστροπλήξ, ἀμφιπλήξ, ἀκανϑοπλήξ. 

819. ὑποϑάλπουσι: ὑπό Ὀοάθαϊοῦ 
5. ν. ἃ. “ἴἌπρθη δη΄. Ζὰ ϑάλπειν 
γρ]. α16 νγοτίθ ἅδ᾽ γοη ἰπΠΟΓΟΥ 
Βεοροϊβθθσαπρ οὐρι θη θη ΘΘμθυίη 
Καβδπάγα, Αρ. 1256 παπαῖ, οἷον τὸ 
πῦρ ἐπέρχεται δέμας. --- σφάκελος: 
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χρίει μ᾽ ἄπυρος" 880 

κραδία δὲ φόβῳ φρένα λακτίζει" 
τροχοδινεῖται δ᾽ ὕμμαϑ’ ἑλίγδην,. 
ἔξω δὲ δρόμου φέρομαι λύσσης 
πνεύματι μάργῳ. γλώσσης ἀκρατής" 

ϑολεροὶ δὲ λόγοι πταίουσ᾽ εἰκῇ 88ὅ 
στυγνῆς πρὸς κύμασιν ἄτης. 

(στροφή) 
» 

ΧΟ. ἦ σοφὸς ἦ σοφὸς ὃς 

σπασμὸς τοῦ ἐγκεφάλου Ξ080]., νρ]. 
Ἐν. ΗΙρΡρ. 1861 διά μου κεφαλᾶς 
ἄσσουσ᾽ ὀδύναι, κατὰ δ᾽ ἐγκέφαλον 
πηδᾷ σφάκελος. 

880. ἄρδις: ἀπίς «Αἰσχύλος Προ- 
μηϑεῖ δεσμώτῃ ΗθβυοΗ. -τς ἄπυρος 
οὐδ ον 5680]. ἡ πολύπυρος διὰ 
τὸ σφοδρὸν πάϑος (τεῦ ΑΠΠΔΠΙη8 
65 βορ. α ἰπίθηβίνυμη) ἢ πῦρ μὴ 
ἔχουσα. Τιούκίογα ΕΥ̓ ΚΙδταηρ 1Π| 
ϑηθ. σοη “θ᾽ τη 1ΡῺ] πο Φ4Π1Ο- 
ὕμτῃ, 51η6 στ ἰφούατη᾽ Πα θθη οι 
τ. Ηδυτπθπη ΖῸΣ Οδἰίαηρ σοὈγϑοῦ. 
“Αἀϊθοῦϊννο ἄπυρος ἰθ]ὰπι τπηθίαρμο- 
γἱοθ αἀἸούαμι 8. ῬΥΟΡΥΙΘ 516 ΔΡρβὶ]αῦΐο 
αἸβογονηῦ ΑΘΒΟΒ θ᾽ (ϑομᾶι), γ6]. 
Ομο. 498 πέδαις ἀχαλκεύτοις νΟΠ 
ἄθη Βδηρσθτθ ΟοΥΓ Κιγίδιηθδίγα, 
ἴγστη. 812, 4 ἄπτεροι πελειάδες 0 
ἄθη Ρ]οθίϑαθη, Αρ. 1908 δίπους λέ- 
αἰνὰ γὺὴ ἃ. ΚΙἰγὑδπηρβίσα, ὅϑϑρῦ. 
θ4 κῦμα χερσαῖον στρατοῦ, ΘὈα. 942 
ὁ πόντιος ξεῖνος ἐκ πυρὸς συϑ'είς 
ΟΠ Βομνθγίθ, ΒΌΡΒ. ΤυθοΒ. 874 
βέβηκε «“Πηιάνειρα τὴν πανυστάτην 
ὁδῶν ἁπασῶν ἐξ ἀκινήτου ποδός, 
Ο. Κ᾿. 190 Ἄρεα... ὃς νῦν ἄχαλκος 
ἀσπίδων (σοι ον Ῥεβί), ἔν. Ἐν. ὅ9ῦ 
αἰδοῦς ἀχαλκεύτοισιν. ἕξευκται πέ- 
δαις, ΤΡΗ. Τι 1095 ἄπτερος ὄρνις, 
ΟΥ. 621 ὑφῆψε δῶμ᾽ ἀνηφαίστῳ 
πυρί. 

881. φρένα: χὰ 861. --- Ζὰ ἄθΥ 
ΘΆΠΖΘ γουβύθ!]υηρ νρ]. ΟΠο. 10 
ὀρχεῖται δὲ καρδία φόβῳ, 102 
πρὸς δὲ καρδίᾳ φόβος ἄδειν ἕτοι- 
μος, ἣ τς ὑπορχεῖσϑιαι κρότῳ, Αρ. 
996 πρὸς ἐνδίέκοις φρεσὶν “τελεσφό- 

ροις δίναις “κυκλούμενον κέαρ, Ηοηι. 
11. 1,. 210 Ἕκχτορί τ΄ αὐτῷ ϑυμὸς 
ἐνὶ στήϑεσσι πάτασσεν. 

882. Μιὺ τροχοδινεῖν γρ]. στρο- 
φοδινεῖν Αρ΄ 51. 

888. ἔξω “δρόμου (Βαμῃ) φέρο- 
μαι: ΧΕΙ. ΟΒο.. 1022 ὥσπερ ξὺν ἵπ- 
ποις ἡνιοστρόφου δρόμου ἔξω τρέχων" 
φέρουσι γὰρ νικώμενον φρένες δύσ- 
ἀρθῆτοι, ἈΑρ. 1248 ἐκ δρόμου πεσὼν 
τρέχω ὑπα πηβθῖ ϑιι8 ἄθιη (θ᾽ θ 88 
Κοιηπηθηἦ. 

884. γλώσσης ἀκρατής: γ!]. 
ΤΆΘΟΡῚ. ὅ08 οἰνοβαρέω κεφαλήν Σ 
γλώσσης οὐκέτ᾽ ἐγὼ ταμίης ἡμετέ- 
ρης, τὸ δὲ δῶμα περιτρέχει, Τιαογοῦ. 
1Π1 484 οἰαπαϊοεῦ ᾿ηρσϑαίατῃ, ἀθ] χοῦ 
Πηρσπᾶ. 

886. ϑολεροί: ΗδΒγοΒ. ϑολερόν᾽ 
ταραχῶδες, ἀκάϑαρτον, βορβορῶ- 
δὲς, τεταραγμένον, γβΙ. Αἴ. 2060 
ἁγολερῷ χειμῶνι νοσήσας. 5 Δα- 
76 Κῦν οὐϊπηθῦῦ δὲ ἄθη ΘΟ] ΔΤΏΠ, 
ἀοὺ ἀσστοι α16 Ὑ οσθη νοπὶ ΔίΘοσθβ- 
συαπᾶθ δαΐσου]ῦ τῖγὰ (κελαινὰν 
δῖνα ϑορῇ. Απῦ. 689). ὙΥ1Θ α16 ψο- 
σοπάθῃ ὙΥ̓Θ]]Θη ἀθη ϑ'ομ]δτητη Ὀδ]ά 
ἀδθῖη Ὀα]ὰ ἀονύμ!η {γθη, 50 πγϑὺ- 
θη ἀ16 δὴ αἴθ Υορϑιῃ 465 [πὙ ΒΙΏῈΒ 
βιοίβοηάθῃ ββάθῃ νοῦ αθηβθΊ θη 
ῬΙδη- ἀπᾶ οὐ ἀμπη 6 8108 (εἰκῇ, ἄθιῃ 
γοιδϑαβρο ῃθηᾶθη ἀκρατὴς γλώσσης 
Θηὐβρυθομθη 4) Πουπησ ἐσθ θ πη τιπα 
Κόπποη Κοίηθ Βδβύϊατηδο ΒΆΒη πᾶ 
Οταμπαπρ ἤπαάθῃ, 50 ἀαίβ ἀθη Πθάθῃ 
ΑΟΥ ἸοΟρΡΊΒομο. Ζαβδιημθημδηρ ΑΘΓ 
αϑάδηκρη [6 }}}0. 
 Β81---ο0ὺ ἀτιύθοΡ. Βὐδβίμ οη. 
ὕυθον ἀὰ8 Μρίγιμῃι 8. ζὰρθ ὅ26. 10 
γα Προ Βούγδομθαμηρ ἀ65 Ομ οῦβ Κοη- 
ἰχαβύϊουῦ αΐ ἀ88. Ὀθδίθ τὺ ἄθμὶ [τ- 
ΤΘη τ ΥΠΤΘη (6. γουαπβρο θη θη 
ϑοθἢθ.. 

881. ἡ σοφός: τὸν Πιττακὸν 1έ- 
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πρῶτος ἐν γνώμᾳ τόδ᾽ ἐβάστασε καὶ γλώσσα διεμυϑο- 

λόγησεν. 

ὡς τὸ κηδεῦσαι καϑ’ ἑαυτὸν ἀριστεύει μακρῷ, 890 

καὶ μήτε τῶν πλούτῳ διαϑρυπτομένων 
μήτε τῶν γέννα μεγαλυνομένων 

ὄντα χερνήταν ἐραστεῦσαι γάμων. 

(ἀντιστροφή) 

μήποτε μήποτέ μ΄. ὦ 
«(πότνιαιν Μοῖραι. λεχέων Ζιὸς εὐνάτειραν ἴδοισϑὲ πέ- 

λουσαν᾿ 89 

μηδὲ πλαϑείην γαμέτᾳ τινὶ τῶν ἐξ οὐρανοῦ. 
ταρβῶ γὰρ ἀστεργάνορα παρϑενίαν 

εἰσορῶσ᾽ ᾿Ιοῦς ἀμαλαπτομέναν 
δυσπλάνοις Ἥρας ἀλατείαις πόνων. 900 

γει, ὙΘΙΟΠΘΥ Θἰηθα, Θ᾽ Φυγ Ι[6]06, 
ΟὉ ΘΓ ΘΙ ΥὙΘΙΟΠ65. ΟΟΘΥ ΘΠ ΒΙΊΏΘΒ, 
ΘΌΘΥ βϑίποιῃ ὥἰαπαθ θηὐβρυθο Πα 68 
Μβαομθη χὰῦ ΕὟατι ΠΘΏΤΉΘΠ 80]16, 
σογαῖθη Παῦθ, ἀθη Κἰπάθιη Ζὰ- 
ΖΌΒΘΗΘΙΗ, 416 ἴῃ ἀοΥ Νἔμ6 τοῦ ἀ6 1 
ΚΥΘ1561 βριϑιξθη; ἀδθθὶ μ868 ἀἴθϑοὺ 
ἄρῃ Ἐπ νϑυπΟΥ 6 ἢ τὴν καϑν 
ἑαυτὸν ἔλαυνε. 8680]. (τὴν κατὰ 
σαυτὸν ἔλα ἴῃ ἄρα ΕΡΙσυδιητη 65 
Κα Πτηδομο5 Ὀ61 ον. [.. 1 80). ΤΠ ]ῃ 
ΞΟΒΟ]. νϑυρ]οιομῦ ἄαζαὰ Ριπμα. γί. 
ΗΠ 64 χρὴ δὲ καϑ' αὑτὸν αἰεὶ παν- 
τὸς ὁρᾶν μέτρον, εὐναὶ δὲ παρά- 
τροποι ἐς κακότατ᾽ ἀϑρόαν ἔβαλον 

ποτὶ κοῖτον ἰόντα. --- Απῇ ΒΗΘ Π8 
Αὐνὸ. ψιτὰ οἷπθ (ἀὑποιθ δηρ Ρμτὺ 
ΞΟΡΆ. Απΐ. 020 σοφίᾳ γὰρ ἔκ του 
κλεινὸν ἔπος πέφανται, γρὶ. σ. 
809 οὐκ ἔφα τις ϑεοὺς βροτῶν 
ἀξιοῦσϑαι μέλειν κτλ... 160 παλαί- 
φατος δ᾽ ἐν βροτοῖς γέρων λόγος 
τέτυκται, 6Βο. 818 δράσαντι πα- 
δεῖν, τριγέρων μῦϑος τάδε φωνεῖ. 
εὕδει αἷδ τ τατρῆτην: γ0 ἦν 
γ6]. Κυᾶρου 1.8. 09 
888. ἐβάστασε: τρλῖς “Ἐπεὶ 

μέγα τόξον ἐβάστασε καὶ ἴδε πάν- 
τῃ (Θά. 21, 408) 5680], ὙΠ. ΑτὐἹ- 
Β[ΟΡἢ. ΤΆοδπι. 4388 πάσας δ᾽ ἰδέας 
ἐξήτασεν, πάντα δ᾽ ἐβάστασεν φρε- 
νί, ῬοΙγΡ. ΝΠ 18 πᾶν ἐβάστασε 
πρᾶγμα καὶ πᾶσαν ἐπίνοιαν ἐψη- 
λάφα. 

891. Το ΟἸΘΙ ΟΠ ΚΙΔμρ ἴῃ δια- 
ϑουπτομένων πἀπα μεγαλυνομένων 
τηϑ]ῦ ἀθ ἢ 5] ΘΙ σμθ γγοτὺ ἀθὺ Ὀθι θη. 
89ὅ ἢ. εὐνάτειραν -- πλαϑείην : 

ΥΡΊ. βόορῃ. Ὁ. ΒΕ. 1099 τίς σ᾽ ἔτικτε 
τᾶν μακραιώνων ἄρα Πανὸς «ὀρεσσι- 
βάτα λέκτροις πελασϑεῖσ᾽ ἢ σέ γ᾽ 
εὐνάτειρα Μοξίου; --- τῶν ἐξ οὐ- 
ρανοῦ ΜΙ|Ι6 902 κρεισσόνων ϑ'εῶν. 
Π16 Ῥιβροβιύοη ἐξ δηὐβρυϊομῦ ἃ ᾽ 
γοΥβίθ! απο .,γ16 γοπ] Ηϊτημη6] σὰ 
ταϊν ΠπΘυ ὈΚοιητηθη . Υρ!]. σὰ 102. 

898. ἀστεργάνορα παρϑενίαν: 
“νἱυσιηϊξζαύθιη ὙἹΠ1 8176 ῬΓΟΟΪ ὩῸΠ 
δα θτηἢ αὖ φυξανορίᾳ ϑαρρ!. ν. 
9 “Ῥγοοούιηὶ ἴὰρα΄. Οαϊαπιὶ οὐρα 
Ιονϑθῖη ἴο ἰρϑὰ φυοαϊάθγαῦθ ν. 789 
(ϑομῦν2), Υ85]. στυγάνορα 124, γά- 
μον δυσάνορα ΒΌΡΡΙ. 10θ4. 
899. ἁἀμαλαπτομέναν: Υ9]. ΠΥ ΚΟρΒν. 

84 ἡμάλαψε κάρχαρος κύων, ἩΘΒυ ἢ. 
ἡμαλάψαι" κρύψαι, ἀφανίσαι (σ18]- 
Ἐς ἡμάλαψε" ἔκρυψε, ἠφάνισε) 
“Σοφοκλῆς Ὀδυσσεῖ μαινομένῳ, ῬΒο- 
ἰ1ο5. Ρ. 68, 8 ἡμάλαπτεν᾽ ἔκρυπτεν, 
ἠφάνιξεν. 

900. ἀλατείαις πόνων: δον 416 αὰδ- 
1τῶύϊγο Βοαραύαμρ 65. ῬΟΒΒΘΒΒΙν ΘῈ 
π. ἸἈΡΊ ΒΡΙΣ ΘᾺ αοη. 5. Κυῦρου 1] 8. 47, 
ὅπ, ὃ; 2; ὙρΊ. Βα γ. ΤΡΗ. Ἀν 1250 
πόνων ΠΠΡΕΣ ἀποδιδοῦσά σοι 
τροφάς, δι} ΒΆΪΟΙ. 1218 μόχϑων 
(σον Ὁ ΒΏ]10 ἢ τ γεν μυρίοις ξητή- 
μασι, ϑορῃ. Αἱ. 888 τὸν μακρῶν 
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(ἐπῳδός) 

ἐμοὶ δὲ τιόμενος ὁμαλὸς ὃ γάμος ἄφοβος 
[οὐ δέδια] μηδὲ κρεισσόνων ϑεῶν 
ἔρως ἄφυκτον ὄμμα προσδράκοι με. 

»} ἀπόλεμος ὅδε γ᾽ ὁ πόλεμος, ἄπορα πόριμος᾽ 

οὐδ᾽ ἔχω τίς ἂν γενοίμαν" 90ὅ 
τὰν ΖΙιὸς γὰρ οὐχ ὁρῶ 

μῆτιν ὅπᾳ φύγοιμ᾽ ἄν. 

ΠΡ ἦ μὴν ἔτι Ζεὺς καίπερ αὐθάδης φρενῶν 

ἔσται ταπεινός. οἷον ἐξαρτύεται 

ἀλάταν πόνων. --- δυσπλάνοις ἀλα- 
τείαις: γ6]. Ασ΄. 1186 κακόποτμοι 
τύχαι, ῬοΙΒ. 711 βίοτον εὐαίωνα, 
ΞοΌΡΕ. Ο. Κι 1160 εὐήρετμος πλάτα, 
ΑἹ. 188 λόγος κακόϑρους, Εἰατ. ΗἸΡΡ. 
200 εὐπήχεις χεῖρας. 

901. ἐμοὶ δὲ ,τιόμενος ὃ γάμος 
ὁμαλὸς ἄφοβός ἐστι ὙΩΙΥ ΘΥΒοΟΠϑ εὐ 
εἷβ [668] α16 Επιθ, α16. οἱπθ θΌθη- 
τηΐ [Β] 06 γονοϊπάσπηρ Θ᾽ θίομον διθηαθ 
δῦ α. Κοίπθ ΘΟ θίδῃν ταῦ 8510} Ὀσυϊπηρί᾽, 
1)ὲ5 Ηδυρύρονιομῦ ἀ68. Οθαδη 68 
Πρ, τψὶθ πϑπῆρ, τὰ ῬΑ ΟΡ. 

908. ϑεῶν ἔρως ἀϊομύθυ!βο ἐπγ 
ϑεοὶ ἐρῶντες. -- ἄφυχλτον ὄμμα 
προσδράποι με: ὃ Αἱ6 [6116 γῸΠ 
δέργμα προσδέρκεσϑαι 1δῦ ὄμμα (ΞΞ 
ὄψιν) προσδέρκεσϑαι σοίτοίθῃη, νϑρ]. 
Ῥρυιβ. 81 λεύσσων δέργμα, 80 πή- 
δημ᾽ ἀφήλατο. ὅπ ἀθ᾽ σᾷμῃζθη Κοη- 
βύσα κύϊοθ. (ὑγϑηβιίνευ Ἀσοαβαῦν 
πθῦθη ἄθη Αοο. ἀ65 [πα] {5) τυρὶ]. 
Ἑπων. Ῥμδη. 298 γονυπετεὶς ἕδρ ας 
προσπίτνω, σ᾽ ἄναξ, Οὐ. 1020 ὥς σ᾽ 
ἰδοῦσ᾽ ἐν ὄμμασι πανυστάτην πρόσ- 
οψιν ἐξέστην φρενῶν, Κυιᾶρεν Π 
ΕἼ, 12} 1: 

904. ἀπόλεμος ὁ πόλεμος: γρ]. 
Ἀρ. 1442 νόμον ἄνομον, Βπτη. 1033 
παῖδες ἄπαιδες, ῬροιβΒ. 680 νᾶες 
ἄναες, Επτ. Ηδγο. 1188 ἀπόλεμον 
πόλεμον, ΒΟΡΆ. ΑἹ. 006 ἄδωρα δώρα, 
Ε]. 1184 μήτηρ ἀμήτωρ, Ο. ΗΝ. 1214 
ἄγαμος γάμος α. ἃ. --οὉ ἄπορα πό- 
θεμος ταὶῦ ἀθν Κομβίγα ῦ]οη. ἀ65  οὺ- 
Ῥυαϊηβ ψ]6 πο. 22 χοὰς προπομπός, 
Ῥαυβ. 981 μυρία πεμπαστάν, Ἀρ. 1090 
πολλὰ συνίστορα͵ (στέγην) αὐτόφο- 
νὰ κακά; ἀαχὰ βοῃ. ϑαρρ!. 149 

ἀδμήτας ἀδμήτα ῥύσιος γενέσϑω 
ΓΞΞ ῥυσάσϑω), ΞορΡῃ. ἀπὲ. 781 καί 
σε φύξιμος οὐδείς (ΞΞ φεύγειν δύ- 
ναται), Επγ. ΙρΡΆ. Δ. 128ὅ ἐγὼ τά τ᾽ 
οἰκτρὰ συνετός εἶμι καὶ τὰ μή, 
1,γ8. 8, 21 ταῦτα ἔξαρνός ἐστι, 
[ἘἸα1.] ̓ ΑΙκῖ0. Π Ρ.141 0 ἀνήκοον 
εἶναι χϑιξά τε καὶ πρωϊξὰ γεγενη- 
μένα, ΡΙαῦ. Ομαστη. Ρ. 168 Ὁ ἐξάρνῳ 
εἶναι τὰ ἐρωτώμενα. 

906. τίς ἂν γενοίμαν ἰδὺ πίομί 
γΘυβο Ἰθ θη γ 0 ἄθπὶ συγ ΠΟ ΠΘπ 
τί ἂν γενοίμαν. 

900. γε!. 551 τι: 11:18: 148 ἀνὴρ 
δέ πεν οὔτι Ζιὸς νόον εἰρύσσαιτο 
οὐδὲ μάλ᾽ ἴφϑιμος, ἐπεὶ ἦ πολὺ 
φέρτερός ἐστιν, Η65. αι ΤΠ ὴ5 
οὕτως οὔτι πῃ ἔστι Διὸς νόον ἐξα- 
λέασϑαι. 
901 -- 948 ογϑύθ ϑοθῃθ ἀδὺ 

Πχοάοβ ΒΟ θη ἄραι Κουγ- 
Ῥῃᾶοβ απὰ Ρτγτοπιθῦπμθαβ. Ηοτ- 
ὈΘΙΓ σὰ 6’ ἀθΥ Καϑαβύγορ θ. 

907. ἡ μὴν ἔτι: γνρ]. 167. -- αὖ- 
ϑάδης φρενῶν: ἄρον ἀθη θηθῦϊν 
ον ΒοΙαίίοι Κυᾶρσονυ 1 8 417, 20, 9 
πα. ΠΠ| 8 41, 26, 1. 

908. οἷον: ναὶ]. Οα. 2, 289 νῦν 
δ᾽ ἄλλῳ δήμῳ νεμεσίξομαι, οἷον 
ἅπαντες ἦσϑ' ἄνεῳ (οἱ ον -Ξ- ὅτι 
οὕτως), 1. 22, 8460 αἱ γάρ, πως αὖ- 
τόν μὲ μένος καὶ ϑυμὸς ἀνείη ὦμ᾽ 
ἀποταμνόμενον͵ κρέα, ἔδμεναι, οἷά 
μ᾽ ἔοργας (ΞΞ ὅτι τοῖα), ἔπαν. Ηθσο. 
810 ὧρ εἰς τὸν αὐτὸν πίτυλον 
ἥκομεν φόβου, γέροντες, οἷον φάσμ᾽ 
ὑπὲρ δόμων ὁρῶ; 1οῃ 190 ἀν᾽ 
ὑγρὸν. ἀμπταίην αἰϑέρα .., οἷον 
οἷον ἄλγος ἔπαϑον, Αγὐϊδίορῃ. Να. 

ν" 
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γάμον γαμεῖν" ὃς αὐτὸν ἐκ τυραννίδος 

ϑρόνων τ᾽ ἄιστον ἐχβαλεῖ᾽ πατρὸς δ᾽ ἀρὰ 
Κρόνου τότ᾽ ἤδη παντελῶς κρανϑήσεται. 

ἣν ἐχπίστνων ἠρᾶτο δηναιῶν ϑρόνων. 
τω Ψ 2 ᾿ 3 δῚ - 

τοιῶνδε μόχϑων ἐκτροπὴν οὐδεὶς ϑεῶν 

δύναιτ᾽ ἂν αὐτῷ πλὴν ἐμοῦ δεῖξαι σαφῶς. 

ἐγὼ τάδ᾽ οἶδα χὦῷ τρόπῳ. 

ΜΩΤΗΣ. || 

910 

πρὺς ταῦτα νῦν 91 

ϑαρσῶν καϑήσϑω τοῖς πεδαρσίοις χτύποις 

πιστὸς τινάσσων τ᾽ ἐν χεροῖν πύρπνουν βέλος. 
οὐδὲν γὰρ αὐτῷ ταῦτ᾽ ἐπαρκέσει τὸ μὴ οὐ 
πεσεῖν ἀτίμως πτώματ᾽ οὐκ ἀνασχετά" 
τοῖον παλαιστὴν νῦν παρασκχευάζεται 990 

ἐπ᾿ αὐτὸς αὐτῷ. δυσμαχώτατον τέρας" 

ὃς δὴ κεραυνοῦ κρείσσον᾽ εὑρήσει φλόγα 

βροντῆς 8’ ὑπερβάλλοντα καρτερὸν κτύπον" 

ϑαλασσίαν τε γῆς τινάκτειραν πέδων 

1161 οὐδὲν “γὰρ ἄν με φλαῦρον 
ἐργάσαισϑ᾽ ἔτι, οἷος ἐμοὶ τρέφεται 
τοῖσδ᾽ ἐνὶ δώμασι παῖς, Ηοτοὰ. 1 81 
αἱ δὲ Ἀ᾿ργεῖαι τὴν μητέρα αὐτῶν 
«ἐμακάριξονν, οἵων τέκνων ἐκύρησε, 
ΝΙΠΊ12 ἐς φόβον κατιστέατο, ἐλπί- 
ξοντες πάγχυ ἀπολέεσϑαι, ἐς οἷα 
κακὰ ἧκον. 

910. ἄιστον ἐκβαλεῖ Ὁ Ὶ; ἐκ αλεὶ 
ὥστε ἄιστον εἶναι. ὕδθοι ἄιστος 
ὙΡΙ. Ζῃ 10]. 

911. Κρόνου --- κρανϑήσεται: ΑἸ- 
Ἰιὐϊθυδίοη σῸῈ κρ. 

916. πρὸς ταῦτα: σὰ 992. 
9106. πεδαρσίοις: σὰ 209. 
9117. πύρπνουν βέλος: γ5}]. σὰι 869. 

- δρθῃ ἀδϑὺ Κοηίγ!θυΐθη ΕΌΥΤα 
πύρπνουν γνρὶ. Ζὰ 802 τ. ϑορΡῃ. Απῦὖ. 
224 δύσπνους ἵχάνω. ἴῃ τη] 150 Π 6 ῃ 
Ῥαυύϊθη σιγὰ μΥ 616 δαΐρσο]βϑίθ 
ΕοΥπὶ σΘὈγ ἢ. 

920. τοῖον: ἀ16 δ: Απΐδηρ (65 
ϑαῦζθθ βίθῃοηθη [)ϑπηοπβίγα  νρτο- 
ποιηϊηδ, σΘΌΘη ὄϊοιβ ἴθ Οὐ] θοῃ]- 
ΒΒ 6η ΜΙ0 ἴπὶ Πιῦ. πο γ Ί]Οἢ ἄρῃ 
ἴῃ ἀοΥ Βθβοβαῆθημθιῦ οἰπθυ ϑϑομθ 
Πποροπᾶθη ατὰπα 20} γογϑῖβ δηρθ- 
ΒΘΌΘμθα. ΕὈ]ρ6, γρ]. ὅορῃ. ΑἹ. ὅ60 
οὔτοι σ᾽ ᾿Αχαιῶν, οἶδα, μή τις 
ὑβρίσῃ --:, τοῖον πυλωρὸν φύλακα 
Τεῦκρον ἀμφί σοι λείψω. 

921. ἐπ᾿ αὐτὸς αὐτῷ: χα 162: 

929. κεραυνός ᾿Ἰρηθα, οογαδοδύϊο᾽ 
(βροντή ᾶσου ὁ8.611 ἐοπϑη 15). 

929. βροντῆς ὑπερβάλλοντα: 
ὑπερβάλλειν παῦ 88 γοθαπα 468 
τὺ ον νυ θηβ. 16 ὑπερφέρειν (ϑορῃ. 
Ο. ΒΗ. 880 τέχνη τέχνης ὑπερφέρουσα) 
πα ὑπερέχειν ἀθπ θη. ὅπ0} ΡΒ] αὔ. 
αουσ. Ρ.4158 ἄρα λύπῃ ὑπερβάλλει 
τὸ οἴ ΡΙΙΣ τοῦ αδικεῖσϑαι: ὍΘΙ 510}, 
νοὸ ἀατουῦΐ ὑπερέχει απ βθίπθ 566116 
ὑγιὺ (οὐκ ἄρα λύπῃ γε ὑπερέχει), 
Αὐϊβίοῦ. Η. Απ. Π| 11 πολὺ ὑπερ- 
βάλλοντες τῶν περὶ τὰ λοιπὰ ὑπαρ- 

χόντων. 
924. ϑαλασσίαν τρίαιναν: παν. 

Τοι 282 πληγαὶ τριαίνης ποντίου. --- 
2 τινάπτειραν πέδων γῆς (ἄδγ Ὀγοῖ- 
Ζϑιοὶς Θυβο υὑετῦ ἀ16 Οτιηα θβίθῃ 
(οΥ ἘΓαΘ) γ 6]. Εαγ, ΒΑΚΟΙ. ὅ8ὅ πέδου 
χϑονὸς ἔνοσι πότνια. --- Νδοῖ ΡΙπά. 
Ἰβίῃση. ΝΠ 60 ΠΗ σὰ ἀἷθ ψόοῇ]θο- 
τΤαύθηθ ΤΠ Θι185, 818 Ζθὰβ ἀπα Ρο- 
βθῖἄοη πὶ ΤΠ οὐ8 σγαυθθη, ἄθη αδ- 
ἴθτῃ Καπάᾶ, εἵνεκεν πεπρωμένον ἦν 
φέρτερον γόνον ἂν ἄνακτα πατρὸς 
τεκεῖν ποντίαν ϑεόν, ὃς κεραυνοῦ 
τε κρέσσον ἄλλο βέλος διώξει χερὶ 
τριόδοντός τ ἀμαιμακέτου, Ζέ γε 
μισγομέναν ἢ Διὸς παρ᾽ ἀδελφεοῖς- 
σιν. ἴδον Πιομύου μαὺ ἄθη δι Ρο- 
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τρίαιναν, αἰχμὴν τὴν Ποσειδῶνος. σκεδᾷ. 926 

πταίσας δὲ τῷδε πρὸς κακῷ μαϑήσεται, 
ὅσον τό τ᾽ ἄρχειν καὶ τὸ δουλεύειν δίχα. 

ΧΟ. σύ ϑην ἃ χρήξεις. ταῦτ᾽ ἐπιγλωσσᾷ Διός. 

ΠΡ. ἅπερ τελεῖται. πρὸς δ᾽ ἃ βούλομαι λέγω. 

ΧΟ. καὶ προσδοχᾶν χρὴ δεσπόσειν Ζηνός τινα: 980 

ΠΡ καὶ τῶνδέ γ᾽ ἕξει δυσλοφωτέρους πόνους. 

ΧΟ. πῶς δ᾽ οὐχὶ ταρβεῖς τοιάδ᾽ ἐκρίπτων ἔπη; 
ΠΡ. τί δ᾽ ἂν φοβοίμην ᾧ ϑανεῖν οὐ μόρσιμον; 
ΧΟ. ἀλλ᾽ ἄϑλον ἄν σοι τοῦδ᾽ ἔτ᾽ ἀλγίω πόροι. 
ΠΡ. ὃ δ᾽ οὖν ποιείτω᾽ πάντα προσδοκητά μοι. 98ὕ 
ΧΟ. οἱ προσκυνοῦντες τὴν ᾿Αδράστειαν σοφοί. 

ΠΡ. σέβου προσεύχου. ϑῶπτε τὸν χρατοῦντ᾽ ἀεί. 

ἐμοὶ δ᾽ 

Β6Ι θη. Ὀοχάρ!ομθη 61] ἀθὺ Ρτο- 
Ῥμϑῦθ ὑπ ἃ(65 Νϑοβάνποϊθθ. ἀπ 
πο κΚύθβ 116 ὉΔῚ  μαϊΐθη, οὔ ΟὨ] 
ον αταπα, 416 σ]θιοῃζοιθσθ ὟΝ οὺ- 
Ῥαηρ 465 Ροβθίάοη τπὶ Τ᾽ μούϊβ, τϑρ- 
σϑ δ! θη 1ϑύ. Μδη Κϑηπμ 510} ἀθῃκθῃ, 
ἀαβ τοῦ ἀοΥ Ηθυυβομα ἀ65 Ζθα8 
ΘΟ. αἴθ. βθίηθβ Βγιαάθιβ Ροβθιάοῃ 
ἀπύθυρθ 6. 

9217. ὟΝ ρϑῃ τὲ --- καί Ὀ6] ΘΙΠΘΙῚ 
Βερυιῆθ ἀοὺ ϑυβομιθαθημοιὺ γὙρ]. 
ΞΌΡΒ. Ο. Κι. 808 χωρίς τὸ τ᾽ εἰπεῖν 
πολλὰ καὶ τὰ καίρια, αν. ΑἸΚ. ὅ28 
χωρὶς τό τ᾽ εἶναι καὶ τὸ μὴ νομί- 
ξεται; ΟΧΘΒΟΡΙ. Ηΐοῦ. 1 2 πῇ δια- 
φέρει ὃ τυραννικύς τὲ καὶ ὁ ἰδιω- 
τικὸς βίος (ΕἸ Π.Β] 6. Ζ. ΘΟΡΆ. ΒῚ; 0... 

928, ϑὴν 6'Π86 γΟΥΖΙΡ ΒΤ 61586. ΘΡΪ- 
5056 ΡαγθΚΟ], νρ]. Κυᾶρου ἸἹ 8 09, 
38. -- ἐποιωνίξῃ κατὰ τοῦ Ζιὸς ἃ 

βούλει γενέσϑαι αὐτῷ ὅ080]. ψ]θ 
δῖ Ἡββγοι. ἐπιγλωσσῶ ἐποιωνίξου 
διὰ γλώττης, Αἰσχύλος Ἡρακλείδαις. 
γε]. ΟΒο. 1044 μηδ᾽ ἐπιξευχϑῆς 
στόμα φήμῃ πονηρᾷ μηδ᾽ ἐπιγλωσσῶ 
κακά, ΑΥβίο ἢ. Πγοϊδοτ, 817 περὶ 
τῶν Ἀθηνῶν δ᾽ οὐκ ἐπιγλωττήσομαι 
τοιοῦτον οὐδέν. 

929. τελεῖται πη 818 "αὖ. παρὰ 
418 Ῥυᾶβ, (ν6}. σι 211) Ὀεἰγδομίοῦ 
τ Υάθη. --- πρὸς δέ: χὰ 78. 

931. τῶνδε, τῶν ἐμῶν. 
9352, ἐκρίπτων: 2. 512. 
988, ᾧ ϑανεῖν οὐ μόρσιμον: ἄθγ 

σ]οίομο Οιθάδμϊο πΐῦ ρ᾽θίομπον Β6- 

ἔλασσον Ζηνὸς ἢ μηδὲν μέλει. 

Ζθ παρ 1058, τοῦ ὩηοΥοῪ 768 ἃ. 11 
ΒΎρτη. ΠΠ 465 Προμ. λυ. 28 ἢ, 

9954. Υ61. 518. 
986. οἵ προσκυνοῦντες τὴν ᾿4δρά- 

στειαν: Ηθβγοῆ. ἀδραστία : ἡ Νέ- 
μεσις. ᾿Αα νΙηάδτη ᾿πνταϊδηη ατδθοὶ 
ΒοΙθθαμῦ ἀϊοθτθ προσκυνῶ τὴν Νέ- 
μὲξσιν: ἰ)ουηοϑύῃ. δάᾶν. ΑὙΙΒΤΟΡΊΙ. Ι 
Ῥ. 495. χαὶ ᾿ἀδράστειαν. μὲν ἀνϑρω- 
πος ὧν ἔγωγε προσκυνῶ, Β]αῖ. γ6Ρ. Υ͂ 
Ῥ. ἜΘΈΑ προσχυνῶ δὲ ᾿ἀδράστειαν, ᾿ς 
ὦ Γλαύκων, χάριν οὗ μέλλω λέγειν 
(ΟἸΔοοτμ8111), νΕ]. δια [ΒΘ 61 Επν. 
Ἀμ658. 812. ᾿“δράστεια μὲν ἃἁ Διὸς 
παῖς εἴργοι στομάτων φϑόνον, 408 
σὺν δ᾽ “ἀδραστείᾳ λέγω, ον ξὺν σοὶ 
στρατεύειν γῆν ἐπ᾽ ᾿᾿ργείων ϑέλω 
καὶ πᾶσαν ἐλϑὼν Ἑλλάδ᾽ ἐκπέρσαι 
δορί, ΑἸΚΊΡΕΓ. Ερ. 1 88 προσκυνῶ 
δὲ τὴν Νέμεσιν, (ϑορ. ΡὨΙ, 716 
τὸν Φϑόνον δὲ πρόσπυσον). 

987. σέβου προσεύχου, ϑιῶπτε: 
Ὑ10 392 βύθῃθῃ αἷθ Ὀθιάθῃ δυβίθῃ 
Ααβανγΐοϊο σέβου προσεύχου ἔδν Β1 0}. 
τηἷῦ Βρ ΘΒ πμρ᾽ ααΐ οἵ προσχυνοῦν- 
τὲς τὴν ᾿Αδράστειαν. - τὸν κρα- 
τοῦντ᾽ ἀεί 8. ν. ἃ. τὸν ἀεὶ (764 68- 
τη 8}) κρατοῦντα. γρ]. ΕαΥ, ΟΥ. 889 
υπὸ τοῖς δυναμένοισιν ὧν ἀεί, 
ΑὙ]βίοΡἈ. 68». 1818 κωμῳδολοιχῶν 
περὶ τὸν εὖ πράττοντ᾽ ἀεί, ΡΙαὖ, 
1020 φάσχων βοηϑεῖν τοῖς ἀδικου- 
μένοις ἀεί, Χρη. Κγν. ὙΙΠ δ, 16. 

938. ἔλασσον ἢ μηδέν: νεῖ. Ρ]αὐ. 
Τμοϑξ. Ρ. 1719 Εἰ ἧττον αὐτοῖς ἔνι 

γδὅ 
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δράτω. κρατείτω τόνδε τὸν βραχὺν χρόνον 

ὕπως ϑέλει᾽ δαρὸν γὰρ οὐκ ἄρ ἕξει ϑεοῖς. 940 

ἀλλ᾽ εἰσορῶ γὰρ τόνδε τὸν Ζ]ιὸς τρύχιν, 

τὸν τοῦ τυράννου τοῦ νέου διάκονον, 
ῇ Ν 3 - 2 Ἶ 

πάντως τι καινὸν ἀγγελῶν ἑλήλυϑε. 

ἙἘΡΜΗΣ. 

σὲ τὸν σοφιστήν, τὸν πικρῶς ὑπέρπικρον, 
τὸν ἐξαμαρτόντ᾽ εἰς ϑεοὺς ἐφημέροις 948 

πορόντα τιμάς, τὸν πυρὸς χλέπτην λέγω" 
πατὴρ ἄνωγέ σ᾽ οὕστινας κομπεῖς γάμους 

αὐδᾶν, πρὸς ὧν ἐχεῖνος ἐχπίπτει κράτους" 
καὶ ταῦτα μέντοι μηδὲν αἰνικτηρίως. 
ἀλλ᾽ αὔϑ᾽ ἕκαστ᾽ ἔκφραξε᾽ μηδέ μοι διπλᾶς 960 
ὁδούς. Προμηϑεῦ, προσβάλῃς" ὁρᾷς δ᾽ ὅτι 
Ζεὺς τοῖς τοιούτοις οὐχὶ μαλϑακίζεται. 

ΠΡ. σεμνόστομός γε καὶ φρονήματος πλέως 

ὁ μῦϑός ἐστιν, ὡς ϑεῶν ὑπηρέτου. 

ἢ τὸ μηδέν. ῬοΥ ὐβύτεκίθ Βο- 
ατπ Ὧε8 Νιομὲβ πιγαὰ αυτό μηδέν 
(τὸ μηδέν) ΒΘΡΘΌΘΩ, ὙΡΙ. ΞορΡὮ, ΑἹ. 
19τῦ ἤδη τὸ μηδὲν ὄντας, ΕἸ. 1160 
δέξαι μὲ τὴν μηδὲν εἰς τὸ μηδέν, 
ΕΓ. ΚΥΕΙ. 8δῦ ἄλλως νομίξῃ Ζεὺς 
τὸ μηδὲν ὧν θεός τ. ϑ0ΡΆ. ΑἹ. 1251 
ὅτ᾽ οὐδὲν ὧν τοῦ μηδὲν ἀντέστης 
ὕπερ. 

999. δράτω, κρατείτω: γ9]. “Δ6. 
1009 πρᾶσσε, πιαίνου μιαίνων 
τὴν δίκην, ἐπεὶ πάρα, ΒΌΡΠ. Δηΐ. 
108 δράτω, φρονεέίτω μεῖξον ἢ κατ᾽ 
ἄνδρ᾽ ἰών, 2 πῸΥ σα“. 

940. ἄρξει ϑεοὶς: ΥΡ1. τὰ 49. 
941. ἀλλ᾽ εἰσορῶ γάρ: γ6]. Εατ. 

ΗΘΚ. 124 ἀλλ᾽ εἰσορῶ γὰρ τοῦδε 
δεσπότου δέμας ᾿Δγαμέμνονος, τοὐν- 
ἁένδε σιγῶμεν, φίλαι. -- τρόχις" 
ἄγγελος, ἀκόλουϑος Ἠρβγοῖ., ἀοοι 
ΒΙΘΥ οἷηθ νου] 8 Βδζθίομπαην 
468 Οδύζουθοίθη 8413 465 διάκονος 
τοῦ νέου τυράννου, “ἰὶθ Δθ0 ἢ ἴτὴ 
ΒοΙσθηᾶθῃ Ηρσιηθβ σορ Ργομηθῦμθ 8 
την (ἰδυϊπσβοβϑίζαμνσ Ὀθμαπαο]ύ 
γα, 16 Βοζϑίοπαηρ Διὸς τρύχις 
νουύγιὐ Γὔγ ἀ16 Ζυβοπδαον 16 Νοη- 
παπρ Ὧ68 Νδῖαθηβ. ἰΠουῖσθηβ ἀθαξοῦ 
ἄρογ Αὐβάτγιοκ τρόχις ἀατασΐ Ὠΐῃ, 

Ἀβοησυσοβ, Ῥχοτηοθίμϑα. 8. Α πῆ, 

ἃἀαΙβ Ηθυσηθ8 τοὺ ΕἸ ἄρ βομΠθη Ὀθ8- 
ΚΙοΙα οὐ δῦ α. τυ βο μΘ1}]10} (τ {65 
ἀογ Μδβομῖπθ αἰώρημα, νρ6]. σὰ 284) 
δὰ8 αἋοΥ Ηδμθ πουυαπίου δυΐ α16 
Βὕὔμηθ Κοτητηῦ. 

914--1089 σποϊύθ ὅοθπθ αθΥ 
Εχοαοβ ΒΟ 6π το ΘΠ 618 
τ. Ηθτιηθ8: ΕΒ ὑπι ΚΙ] πρ ἀΘΥ 
Καὐεβῦγορ 6. 

944. τὸν σοφιστήν: γρ]. 62. --- 
τὸν πιχρῶς ὑπέρπικρον: γρ]. Ζὰ 828, 

946. Υ̓́ῚΊ. 82. 
948. ἐκπίπτει: σὰ 518. 
949. μηδὲν αἰνικτηρίως: γρ]. 610. 
950. αὔϑ᾽ ἕκαστα “1168 6126]Π6 

τηϊῦ ΒθΊ 61 οἰ θα] 0ῃΘὴ Ναπιθηΐ, 
ΥΡΊ. ῬΡῬμδη. 494 ταῦτ᾽ αὔϑ' ἕκαστα, 
μῆτερ; οὐχὶ περιπλοκὰς λόγων 
ἀϑροίσας εἶπον, Ογοϑῦ. 1898 σαφῶς 
λέγ᾽ ἡμῖν αὖὔϑ'᾽ ἕχαστα τὰν δόμοις. 

952. τοῖς “τοιούτοις: τοῖς μὴ πει- 
Δομένοις αὐτῷ ὥ'680].; ὩΌΘΙ τοῖς 
τοιούτοις ἰοὺ Νααϊΐν. ἀπ Ῥοχιθὺ 
ΒΙ0 ἢ; δῇ 416 νοσϑπβ δϑηρθοαρσιυοίθῃ 
Ὑν1ΚοΙχζᾶσο ἀπ Αὐβῆδομίθ. ἸΏ ΡΘΥ 
Ὑοβαπαϊαησθη. Ὑορθῃ τοϊούτοις 
Ζῃ 281. 

964. ρ]. Βυγ. Ττο. 424 ἦ δεινὸς 
ὁ λάτρις' τί ποτ᾽ ἔχουσι τοὔνομα 

8 



114 ΑἸΙἸΣΧΥΛΟΥ͂ 

νέον νέοι κρατεῖτε καὶ δοκεῖτε δὴ 9δ 
΄ 3 - ,ὔ ΠῚ 

ναΐευν ἀἁἀπενϑῆ περγαμ΄" 
3 2 -- 3 ΘΝ 

οὐκ ἔκ τῶνδ᾽ ἐγὼ 
ν᾿ , 2 ΄ 2 " 

δισσοὺς τυράννους ἐκπεσόντας ἠσϑόμην:; 

τρίτον δὲ τὸν νῦν χοιρανοῦντ᾽ ἐπόψομαι 

αἴσχιστα καὶ τάχιστα. μή τί σοι δοχῶ 

ταρβεῖν ὑποπτήσσειν τὲ τοὺς νέους ϑεούς:; 
πολλοῦ γε καὶ τοῦ παντὸς ἐλλείπω. 

960 

σὺ δὲ 

κέλευϑον ἥνπερ ἦλϑες ἐγκόνει πάλιν" 
πεύσῃ γὰρ οὐδὲν ὧν ἀνιστορεῖς ἐμέ. 

ΕΡ. 

ΠΕΡ 

τοιοῖσδε μέντοι καὶ πρὶν αὐϑαδίσμασιν 

ἐς τάσδε σαυτὸν πημονὰς καϑώρμισαο. 

τῆς σῆς λατρείας τὴν ἐμὴν δυσπραξίαν,. 
90ὅ 

σαφῶς ἐπίστασ᾽. οὐκ ἂν ἀλλάξαιμ᾽ ἐγώ. 

ΠΡ. » ͵ 5 - ΄ , 
χρεῖσσον γάρ. οἶμαι. τῇδε λατρεύειν πέτρᾳ 

ἢ πατρὶ φῦναι Ζηνὶ πιστὸν ἄγγελον. 

οὕτως ὑβρίζειν τοὺς ὑβρίζοντας χρεών. 970 

ΕΡ. 

κήρυκες; ἕν ἀπέχϑημα πάγκοινον 
βροτοῖς οἵ περὶ τυράννους καὶ πό- 
λεις ὑπηρέται. 

966. νέον Ἀρατεῖτε: Υρ], σὰ 88. 
9ὅθ. πέργαμα: ϑοΥτνῖαβ χὰ ὕοΥρ. 

Αρη. 1 96 ρτορίον Ῥοϑυσδιηδ, 488 
ΕἸ ΠΙββι πῶ Γπθγαηῦ: 6Χ αὐ 618 ΟἸΠΗΪ8 
αἰΐδ ΑΘ αϊἤοϊα ρουρϑιηδ νοοϑηΐατ βἰοαὺ 
ΑΘΒΟΒΥ Πα αἰοιῦ᾽. ΥΩ]. βορῃ. ΡΆΏ1].. 
888 τἀπὶ Τροίᾳ πέργαμα, Επιγ, ΡΒδη. 
1098 περγάμων ἀπ᾽ ὀρϑίων τοῦ δ᾽ 
Βυῦρ ΤΉΘΌΘΠΒ. 

957. δισσοὺς τυράννους: ἄρῃ ὕὉτα- 
Ὧ08 ππα Κγομοβ. 

9ὅ9. αἴσχιστα καὶ τάχιστα, πτιᾶτα- 
ΠΟὴ ἐκπίπτοντα. 6. ΑἸ ΘΙ ΒΚ]δηρ; 
ΘΒε Κύνοι!, νο]. 480, 691, 891 ἢ, Βόρ!.. 
Αὐὐ, 1521 βράχιστα γὰρ κράτιστα 
τὰν ποσὶν κακά. 

9601. πολλοῦ γε καὶ τοῦ παντὸς 
ἐλλείπω: νρὶ. 1006; πολλοῦ γε δεῖ, 
πολλοῦ γε καὶ δεῖ (1] 5᾽Θῃ ἔααῦ Ὀ168) 
1ϑῦ 69 Βθπ Β Π0Π6 Ποαθηβατί. 

962. ἐγκόνει ΒΒ ΒΊΒ0Ὲ (σΕ]. τρόχις) 
βὐαύν οἰηθβ Ὀ]οίβθοη ἀναστρέφου. 
309. γΕ]. ΒοΡΆἈ. Ο. Κ' 991 ἕν 

γάρ μ᾽ ἄμειψαι μοῦνον ὧν σ᾽ ἀνι- 

χλιδᾶν ἔοικας τοῖς παροῦσι πράγμασι. 

στορῶ (ἄρτίρθαβ. Κουητὴῦ ἀ16 Αὐ- 
ἐγακίϊοι. οὐδὲν ὧν, ἀἷθ 61 ΒΟΡΆ. 
π. Εαγ. 5681 Βϑαῆρσ ἰδὲ, Ὀ61 Αβοῦγ- 
105 ΠῸΣ ΠΟΘ ππηΐθῃ 984 σου). 

9θὅ. καϑώρμισας: γο]. Ἐαν. Ἠροτο. 
1094 δεσμοῖς ναῦς ὅπως ὡρμισμένος 
πρὸς ἡμιϑραύστῳ λαΐνῳ τυκίσματι 
ἧμαι, ΑΥἸβίορΒ. ΤΉ οβπα. 1106 τίν᾽ 
ὄχϑον τόνδ᾽ ὁρῶ καὶ παρϑένον ε 
ϑεαῖς ὁμοίαν ναῦν ὅπως ὡρμισμέ- 
νην; ΜΘΙΡΟΥ Θαβροί σὺ πηΐθη ἴπ 
ΒΥρια. ΠΠ 465 Προμ. λν. Υ. ὃ πᾶ- 
γ6 1 τπὖ ΠΟΥΤΊΒΟΠΟ τοῖο ποοῖθιῃ ρᾶ- 
γϑηΐθβ {π16] δαπηθούπηῦ παυῖΐδθ. 

968. οἶμαι νγ᾽οἰδῦ δα ἀδ5 [τοπ ΒΟ 9 
468 (ΘΔ ὨἸΚΘῺΒ μη. --- τῇδε 1α- 
τρεύειν πέτρᾳ: Ὑ96]. σὰ 408, ΗΘΓ 
ἰδ ἀθι Αὐβάσγποις τοῖὐ Η ἀοιδοῦ δαΐ 
ἄρῃ αδρεηβαῦς ἴπὶ ἴο]ρ᾿δπάθῃ γ6γ86 
σον]. --- πέτρᾳ ἢ πατρί: ἀδΥ 
Απκίδηρ μοῦ ἄθη αδρθηβαΐζ οΎ6}} 
ΒΘΥΟΥ. 

910. Τροιὰ δυβθ ρἵπρ' δἷπθ ἀθυῸθ 
Ζαγθο νθβαμρ᾽ ἀ68 Ηθιτηθ8 ΘΡΘΠ 
Ἃ65. Βόμμπθμημάθῃ πέτρᾳ λατρεύειν 
γοΥδΒ, οὗνγα ϑρασὺν μὲν οὖν κή- 
ρυκὰα καὶ δοῦλον ϑεῶν. 
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ΠΡ. χλιδῶ; χλιδῶντας ὧδε τοὺς ἐμοὺς ἐγὼ 
ἐχϑροὺς ἴδοιμι" καὶ σὲ δ᾽ ἐν τούτοις λέγω. 

ἘΡ. ἦ κἀμὲ γάρ τι συμφοραῖς ἐπαιτιᾷ; 
ΠΡ ἁπλῷ λόγῳ τοὺς πάντας ἐχϑαίρω ϑεοὺς 97 

ὅσοι παϑόντες εὖ κακοῦσί μ᾽ ἐχδίκως. 

ΕΡ κλύω σ᾽ ἐγὼ μεμηνότ᾽ οὐ σμικρὰν νόσον. 
ΠΡ νοσοῖμ᾽ ἄν, εἰ νόσημα τοὺς ἐχϑροὺς στυγεῖν. 

ἘΡ. εἴης φορητὸς οὐκ ἄν, εἰ πράσσοις καλῶς. 

ΠΡ. ὥμοι. 

ΕΡ. ὥμοι. τόδε Ζεὺς τοὔπος οὐχ ἐπίσταται. 980 

ΠΡ. ἀλλ᾽ ἐκδιδάσκει πάνϑ᾽ ὁ γηράσκων χρόνος. 
ΕΡ. καὶ μὴν σύ γ᾽ οὔπω σωφρονεῖν ἐπίσταθαι. 

ΠΡ σὲ γὰρ προσηύδων οὐκ ἂν ὕὄνϑ' ὑπηρέτην. 
ΕΡ ἐρεῖν ἔοικας οὐδὲν ὧν χρήζει πατήρ. 
ΠΡ. καὶ μὴν ὀφείλων γ᾽ ἂν τίνοιμ᾽ αὐτῷ χάριν. 98 

912. γΕ]. 804, ΒοΡΗ. ΤΎΔΟΙ. 819 
τὴν δὲ τέρψιν ἣν τὠμῷ δίδωσι 
πατρί, τήνδ᾽ αὐτὴ λάβοι, ῬὨ]]. 194 
᾿ἀγάμεμνον, ὦ Μενέλαε, πῶς ἂν 
ἀντ᾽ ἐμοῦ τὸν ἴσον χρόνον τρέφοιτε 
τήνδε τὴν νόσον; 

978. καὶ --- δέ “πα δπομ᾽, νρῚ]. 
ΛΩΝ Ι8 69, 82, 10 α. ΠῚ 8 69, 
41, » αν. ΕἸ. 1117 τρόποι τοιοῦ-- 
τοι" ΠΣ σὺ δ᾽ αὐϑάδης ἔφυς. 

914, συμφοραῖς: Ὁ οδ]δηλϊ αῦθ8 
ὑπ8.8᾽, γΡ]. ΟΠο. 81 δακρύω ματαίοισι 
δεσπόταν τύχαις, Ελατη. 717 ἡ καὶ 
πατήρ τι σφάλλεται βουλευμάτων 
πρωτολτόνοισι προστροπαῖς Ἰξίονος, 
Εαγ. Μαά. 1280 πίτνει δ᾽ ἁ τάλαιν᾽ 
ἐς ἄλμαν φόνῳ τέκνων δυσσεβεῖ, 
ΗρυΆ ΚΙ. 414 ϑράσος μοι μηδὲν ἐξ- 
όδοις ἐμαῖς προσϑῆτε. 

910. ἁπλῷ λόγῳ: γ9]. 46. --- ΕΌΘΠ50 
βρυϊομῦ Ῥεοτηθίμθαβ Ὀεὶ ΑΥἸΒΙΟΡΆ. 
γὸ. 1641 μισῶ δ᾽ ἅπαντας τοὺς 
Ὡεούς, ὡς οἶσϑα σύ. 

911. ὍΘΙ σογθίζίθη Οὐ ΠΠτππΠηρ’ 
Βοιηδίβ σϑαὺ ἀϊθ Πθάθ 1ῃ 5 16Πο- 
τηγύμϊθ ἄρον. --- μεμηνότα νόσον 
γ16 μ. μανίαν: Κυᾶρον 11 8 46, 6. 
-- κλύω ἴπι ϑίππθ “δὰ8 ΒΟ] θῆθῃ 
Ἡράθη θυ κθηηθ 1οἢ, ἀδίβ --᾿. 
.919. Υῖ. ἔγρτα. 898 κακοὶ γὰρ 

εὖ πράσσοντες οὐκ ἀνασχετοί. 

980. ὦμοι, τόδε τοῦπος: 8. Υ. ἃ. 
“Α16868 ὙΝνοτὺ ὦμοι;, γε]. Ῥευ8. 134 
ὀᾶ, τοῦτ᾽ ἔπος γυναικοπληϑὴς ὅμι-- 
λος ἀπύων, Αρ. 1884 “μηκέτ᾽ ἐσέλ- 
ὅης᾽ τάδε φωνῶν, Εατα. 510 τοῦτ᾽ 
ἔπος ϑροούμενος, “ἰὼ δίκα. --- 0τ1]- 
σθη8 ψ1}} Ηθυσηθ8 βᾶρθῃ, αδίβ Ζθι8 
ααγσορῃ ὙΥΘΒΚΙασΘ. 5106: πϊομῦ 61- 
ὙγΘΙΟΠΘΗ 14580 (νΩ]. 9652), πϑῃγθπα 
68 ῬγομηθΘ5 [Τὴ ἐοΙρθπάθη, γ υ86 
1π ὩΠαΘΓΘΙῚ ΘΊΠΠ 6 ΠΙσητηὗ: κἀκεῖνος 
οὖν τῷ χρόνῳ μαϑήσεται τὸ στενά- 
ξειν (36}01.). 

981. ΒΟΡΒ. ἕγρ. 008 γῆρας δι- 
δάσκπει πάντα καὶ χρόνου τριβή, Ἐὰν, 
ἔγρ. 291, 8 ὁ γὰρ χρόνος δίδαγμα 
ποικιλώτατον. 

982. καὶ μήν: σὰ 3246. --- οὔπω 
Θηὐμα!ῦ α16 ᾿πηθῖθ Βθζιθηυηρ Ζὰ 
θη νουϑαΐρο θη θη Ὗ ΘΥ88. 

988. ,,10}} σ᾿ Ὁ0Θ 68 ζὰῃι; ἄθῃῃ βοηβύ" 
τ. 8. ΥΥ. - ὄνϑ᾽ ὑπηρέτην: γρ]. 942, 
904. 

986. 16 Ἠδαυρίθοαθαίϊαπρ 468 
Οθαδηκθη8 ἸΙθοὺ ἴῃ ἄθπὶ ᾿ΓΟΠΊΒΟΠΘ ἢ 
ὀφείλων: ,,ἴὔγτϑμυ 10 Ὀΐα ἰππη 
ῬΔηκΚ Βομυ]αῖσ, ἀθββθη 201] 10Β 1π πὶ 
ἀδταῖῦ οαὐγομύθη γα θ' ἃ. 1... 10 
τα [8. 65. Ὸ}] πη ἀ8 Ἰααῦου Π)ϑηΪς- 
Ῥανκοιῦ, τἀπὶ οἷπθ στοίβο [8 η κ68- 
ΒΟ} ἀὈΖαίταρθη ὃ" 

8. Ἔ 
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ΤΡ. 
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ἐκερτόμησας δῆϑεν ὡς παῖδ᾽ ὄντα με. 
3 Ν Χ " ΡΩ - δ. 3 , οὐ γὰρ σὺ παῖς τὲ κἄτι τοῦδ᾽ ἀνούστερος, 

εἰ προσδοχᾷς ἐμοῦ τι πεύσεσϑαι πάρα; 
3 ᾿ , 2 5. φλ ΄ ΡΡ οὐκ ἔστιν αἴκισμ᾽ οὐδὲ μηχάνημ᾽ ὅτῳ 

προτρέψεταί μὲ Ζεὺς γεγωνῆσαι τάδε. 990 

πρὶν ἂν χαλασϑῇ δεσμὰ λυμαντήρια. 

πρὸς ταῦτα ῥιπτέσϑω μὲν αἰϑαλοῦσσα φλόξ, 
λευκοπτέρῳ δὲ νιφάδι καὶ βροντήμασι 

χϑονίοις κυκάτω πάντα καὶ ταρασσέτω᾽ 

γνάμψει γὰρ οὐδὲν τῶνδέ μ᾽’ ὥστε καὶ φράσαι 990 

πρὸς οὗ χρεών νιν ἐχπεσεῖν τυραννίδος. 

980. δῆϑεν: χὰ 202. -- ὡς παῖδ᾽ 
ὄντα: ὙΡΊ. ΔΕ. ΟΝ ἢ παιδὸς νέας 
ὡς κάρτ᾽ ἐμωμήσω φρένας, 419 τίς 
ὧδε παιδνὸς ἢ φρενῶν κεκομμέ- 
νος; 1. 20, 200 Πηλεΐδη, μὴ δή μὲ 
ἔπεσσί γε νηπύτιον ὡς ἔλπεο δει- 
δίξεσθαι. 

981. τοῦδε, παιδός: γΕ]. ΘΌΡΆᾺ. 
Απί. 910 καὶ ΠΟΘΕ ἀπ᾽ ὥπηξα φωτός, 
εἰ τοῦδ᾽ ἤμπλακον, Ῥαν. ΗΊΡΡ. 914 
οὐ μὴν φίλους γε κἄτι μᾶλλον ἢ 
φίλους κρύπτειν δίκαιον. 

992, πρὸς ταῦτα τηῖῇῦ ἄθη ἴπη- 
Ῥοιαύϊν (ἴμπθ, τγὰ8 ἀὰ ψ|]]αὐὺ᾽ οὐοΥ 
ρΘΒΟΠΘΠΘ, τὰβ ἀὰ ψ0]16) σῖγα 
μϑπῆσ σοργδαοηΐ ἀπὶ δα ΥΟἸ ΘΗ, 
ἀδ[5 41}165. ΤΏ ὑπ Μδοηθη ἃ 
Θίμον Τβαύΐβομθ οὐθυ θἴπθυῃ [θϑίθῃ 
Ἐπ ΒΟ] 5586 ποθ ἅπαθυη Κῦπηθ, 
γρ]. 910, 1080, 1048, ϑορἈ. Απῇ. θὅ8, 
Εν. Μοα. 1858, ΗἸρρΡ. 804, ΗΘτδ κα. 
978 ἃ. ἃ. --- αὐϑαλοῦσσα: γν9]. Η68. 
ΤΏοορ. Τ07 αἰθαλόεντα κεραυνόν, 
Ἐπθν. ΡΗμδπ. 188 κεραυνῶν τὲ φῶς 
αἰϑαλόεν. -- Ζὰ ἄθτι (ἀθἀληῖθῃ 
Ὑ5]. 1048, ἢ, 16, 11ὅ μὴ νῦν μοι 
νεμεσήσετ᾽ 5 Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχον- 
τες, τίσασϑιαι φόνον υἷος ἰόντ᾽ ἐπὶ 
ψῆας χαιῶν, εἴπερ μοι καὶ μοῖρα 
Διὸς πληγέντι κεραυνῷ κεῖσθαι 
ὁμοῦ νεκύεσσι μεῶ αἵματι καὶ κο- 
Ψψίῃσιν, ΟΡ}. ΡὨ1]. 1191 οὐδέποτ᾽ 
οὐδέποτ᾽ ̓  οὐδ᾽ εἰ πυρφόρος 
ἀστεροπητὴς βροντᾶς αὐγαὶῖς μ᾽ εἶσι 
φλογίξζων, 1αγ, Ῥμδη. 21 πρὸς 
ταῦτ᾽ ἴτω μὲν πῦρ, ἴτω δὲ φάσγανα, 
ξεύγνυσϑε δ᾽ ἵππους, πεδία πίμ- 

Ὁ ᾽ , 

πλαϑ᾽ ἁρμάτων, ὡς οὐ παρήσω 

τῷδ᾽ ἐμὴν τυραννίδα, ἔγρτη. 087 
πίμπρη; κάταιϑε σάρκας, ἐμπλή- 
σϑιητί μου πίνων κελαινὸν αἷμα" 
πρόσϑε “γὰρ κάτω γῆς εἶσιν ἄστρα, 
γῆ δ᾽ ἀνεισ᾽ εἰς αἰϑέρα, πρὶν ἐξ 
ἐμοῦ σοι ϑῶπ᾽ ἀπαντῆσαι λόγον. 

999. λευκοπτέρῳ: γΕ]. Ἡογοά. ΤΥ 
81 οἶκε γὰρ ἡ χιὼν πτεροῖσι (θα. 
1 ὑπὸ πτερῶν κεχυμένων). 

994, ὙΕ]. ΑὙΙΒΙΟΡΗ. Βυῖθ. 820 
ὡς κυκάτω καὶ πατείῳ πάντα καὶ ᾿ 

ταραττέτω. --- βροντήμασι. χϑονίοις 
(1081): ΡΙ. ἔγρτη. δ7 τυπάνων ἡχὼ 
δ᾽ ὥσϑ᾽ ὑπογαίου βροντῆς φέρεται 
βαρυταρβής, ΒΟΡΒ. Ο. Κ. 1000 κτύ- 
πησὲ μὲν Ζεὺς χϑόνιος, Ἐαγ. ΗΙρρ. 
1201 ἔνϑεν τις ἠχώ, χϑόνιος ὡς 

βροντὴ Διός, βαρὺν βρόμον μεῦ- 
ἥκε. -- κυκάτω: ἀδ5 ιαθ)οκὺ ἰδῦ 

᾽ (48) ψ0ὺ απίθῃ 1051 ὩδΟἢ 
ἄθῃ δαθ]θοκίθη πνεῦμα τ. κῦμα. 

996. καί: δυομ᾽ (οὕτως ὥστε 
καί), ὅθ αἴθ ἀοσ Βθβοβοθημποιῦ 
Ομ’ ἥδομθ οὔδν Ηδηαϊαηρ 6 αὖ - 
ΒρΡευθοβθπᾶὰθ καθ δαβζα- 
ἀνἄοκθα, ὙΕ]. ΡΙαΐ. Ῥμβά. Ρ. 608 
ἀνάγκη ἐκ πάντων τούτων παρ- 
ἰστασϑαι δόξαν τοιάν δὲ τινὰ τοῖς 
γνησίως φιλοσόφοις ὥστε καὶ πρὸς 
ἀλλήλους τοιαῦτ᾽ ἅττα λέγειν, 
ΞΡ. ΑἹ. 1828 τί γάρ σ᾽ ἔδρασεν 
ὥστε καὶ βλάβην ἔχειν: παν, Ηθ]. 841 
πῶς οὖν ἡανούμεϑ᾽ ὥστε καὶ 

δόξαν λαβεῖν; Ζπ Οθάδμκθη 
γο]. Ἡὸου. οδη. ΠῚ ν 
βύατη οὖ ὕθηϑοθπὶ ῬΙΌρΟϑΙθ νἱσαϊα 
οΘἷο. 
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ὕρα νυν εἴ σοι ταῦτ᾽ ἀρωγὰ φαίνεται. 
ὦπται πάλαι δὴ καὶ βεβούλευται τάδε. 
τόλμησον. ὦ μάταιε. τόλμησόν ποτὲ 
πρὸς τὰς παρούσας πημονὰς ὀρθῶς φρονεῖν. 

ὀχλεῖς μάτην μὲ κῦμ᾽ ὕπως παρηγορῶν. 

1000 

εἰσελϑέτω δὲ μήποϑ᾽ ὡς ἐγὼ Διὸς 

γνώμην φοβηϑεὶς ϑηλύνους γενήσομαι 
καὶ λιπαρήσω τὸν μέγα στυγούμενον 

γυναικομίμοις ὑπτιάσμασιν χερῶν 100 

λῦσαί με δεσμῶν τῶνδε" τοῦ παντὸς δέω. 

ΕΡ. λέγων ἔοικα πολλὰ κἄλλ᾽ ἐρεῖν μάτην᾽ 
τέγγῃ γὰρ οὐδὲν οὐδὲ μαλϑάσσῃ κέαρ 
λιταῖς δακὼν δὲ στόμιον ὡς νεοζυγὴς 

πῶλος βιάζῃ καὶ πρὸς ἡνίας μάχῃ. 1010 

ἀτὰρ σφοδρούνῃ γ᾽ ἀσϑενεῖ σοφέσματι. 

998. ΥΩ]. 56.116 νυ ὙΥΔΙ]θπϑίθίηβ 
Τοα ΙΥν 11 “Βοάβηϊζθμ 516 ἀσοἢ 78 
ΤΟΙ], τπτᾶὰβ 516 ἐπαπ᾽. “Ββαδομὺ ᾿δϑὺ 
ΒΟΒΟΏ, γγὰ8 σι ὈΘαθη ΚΘΗ 18[᾽. 

999 ἢ τόλμησον, τόλμησον (Ζιι 266) 
ὀρϑῶς φρονεῖν: γρ]. 45 Ἠογδζίβοῃθ 
(θρι8. 12, 40) βαρθῦθ ὅπαθ. -- πρὸς 
Ὲ πημονάς: γ6]. ΒΟΡΙ.. ῬὨ1]. 884 
ὡς οὐκέτ᾽ ὄντος γὰρ τὰ συμβόλαιά 
σου πρὸς τὰς παρούσας ξυμφορὰς 
ἐφαίνετο. 

1001. ὀχλεῖς ΔΌΒΟΙας Ὑ118 ΒΟΡΗΕ. 
Ο. ἢ. 440 παρὼν σύ γ᾽ ἐμποδὼν 
ὀχλεῖς. -- κῦμ᾽ ὅπως: λαλῶν ὡς 
πρὸς κῦμα ἀναίσϑητον 5680]., γΡ]. 
Επτ. Μρὰ. 28 ὡς δὲ πέτρος ἢ ϑα- 
λάσσιος κλύδων ἀκούει νουϑετου- 
μένη φίλων, ΗἸρΡ. 804 πρὸς τάδ᾽ 
αὐϑαδεστέρα γίγνου ϑαλάσοσης, Αυ- 
ἄτοχι. ὅθ] τί μὲ προσπίτνεις ἁλίαν 
πέτραν ἢ κῦμα λιταῖς ὡς ἱκετεύων, 
ΠΥΚοΟρΡν. 1462 εἰς κῦμα κωφὸν 
βάξω, ΡΒ] οάοσα. Απῦμο]. Ρα]. Υ 107 
τοῦτ᾽ ἐβόων αἰεὶ καὶ προύλεγον, 
ἀλλ᾽ ἴσα πόντῳ ᾿Ιονίῳ μύϑων ἔκλυες 
ἡμετέρων, Ονᾶ. Μεΐ. ΧΠῚ 804 5υὺ- 
ΑἸΟΥ ΘΟ ΟΥθτ8. 

1008. γυναικομίμοις: ΡΒ. ΞΟΡΙ.. 
ἔγρτη, 102 γυναικομίμοις ἐμπρέπεις 
ἐσθήμασιν, Εν. ΒΑΚο. 980 ἐν γυ- 
νανκομίμῳ στολᾷ, ἴτριῃ. 186 γυναι- 
κομέίμῳ διαπρέπεις μορφώματι. --- 
ὑπτιάσμασιν: αἴθ ΑἸέοη Ποπέθη ταϊ! 

ΘΥ̓ΠΟΌΘμθα, ἤδοῃ φαυοκρ  ὈΟΡΌΠΘΠ 
Ηδπάοῃ, γρΊ. 416 γορ ϑυϊάδ8 ἃ. ἃ. 
Υ. ὕπτιος ΔηρΘ μγὺθ Β16116 προϑυ- 
μίᾳ τῇ πάσῃ ἀναπετάσαντες τὰς 

πύλας ἐδέξαντο ὑπτίαις χερσὶ τοὺς 
πολεμίους, οῖσ. Αθη. ΠΠ 116 ἰθη- 
ἀοαὰθ ΒΙΡΙΠοιΒ ΔΑ ΘΆΘΙτπὶ οατι γ006 
τηϑητι5, Ηογαῦ. οατια. ΠΠ| 28, 1 οΆ 610 
ΒΌΡΙΠΔΒ 81 ὑμπ]6 }185 τηϑηθ8. [1686 
ΘΙ ΘΠ απηρ σοῖρσὺ πη 416 βομῦπο ϑἰαϊαθ 
Ὧ65 “δηρθίθπαθη παρθη’ 1π ΒοΥ- 
ΤτηοΥ Μαβθατμῃ (ΟἸαγδο τη8. 46 Βοπ]ρῦ. 
Τα, 111 τ. 1942). 

1000. τοῦ παντὸς δέω: νρ]. 901. 
1001. ΠΙ΄6 Εουβθίζαμρ τηθῖπεῖ 

τη πη Θ πάθη θα ψιτὰ ΘΌθη80 ψ11- 
Καμρβ]08 561 ψ16 416 γουΠοΥρ ΘΠ 6ῃ- 
ἄρῃ Ὑγοτίθ. 

1008. τέγγῃ: ὙΕ]. Απροᾶ. Βρκῖς. 
Ρ.4ῦὅ8,18.,,ἄτεγκτος ἄνϑοωπος παρη- 
γορήμασιν" (ὦ. 848)" ὁ μὴ βρεχό- 
μενος μηδὲ προσιέμενος παραμυ- 
ἁγίαν, ἀλλὰ σκληρὸς ὧν ὡσεὶ πέτρα 
ἢ ἄλλο τι τῶν σκληρῶν, ὡς μηδὲ 
ὑπὸ ὕδατος διαβρέχεσϑαι. 

1010. βιάξῃ 5. ν. 8. βίᾳ φέρεις, 
γρ]. παν, Ητρρ. 1228. αἱ δ᾽ ἐνδακοῦ- 
σαι στόμια πυριγενῆ γναϑμοῖς βίᾳ 
φέρουσιν, οὔτι ναυχλήρου χερὸς 
μεταστρέφουσαι, Μοά, 242 μὴ βίᾳ 
φέρων ζυγόν, ὅορ!. ΕἸ. 128. 

1011. σφοδρύνῃ (ἀπ!Βογ]]οπθ. Απ- 
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αὐϑθαδία γὰρ τῷ φρονοῦντι μὴ καλῶς 

αὐτὴ καϑ'’ αὑτὴν οὐδενὸς μεῖζον σϑένει. 

σκέψαι δ᾽. ἐὰν μὴ τοῖς ἐμοῖς πεισϑῇς λόγοις, 

οἷός σε χειμὼν καὶ κακῶν τρικυμία 101 

ἔπεισ᾽ ἄφυκτος᾽ πρῶτα μὲν γὰρ ὀκρίδα 

φάραγγα βροντῇ καὶ κεραυνίᾳ φλογὶ 

πατὴρ σπαράξει τόνδε. καὶ κρύψει δέμας 

τὸ σόν. πετραία δ᾽ ἀγκάλη σε βαστάσει. 

μακρὸν δὲ μῆκος ἐχτελευτήσας χρόνου 1020 

ἄψορρον ἥξεις ἐς φάος Ζιὸς δέ σοι 

πτηνὸς κύων δαφοινὸς αἰξτὸς λάβρως 

διαρταμήσει σώματος μέγα ῥάκος. 

Βσθ ΠΡ ΠΡ᾽ Ἃ685 ΠΡ ΠΡ ΠΕ π᾿ 
ἀσϑενεῖ (ἀπηθτθ β μι 686). 

1018. αὐτὴ καϑ'΄ αὑτήν ἃ. 1. 
χωρὶς τοῦ καλῶς φρονεῖν. --- οὐδε- 
νὸς μεῖξον σϑένει: “ΠΌ]]Θπὶ ὙΘΙῈ 

ψ ΣΙ θ8. βαρουδῦ 1. 6. γΘ 8 ΟἸΠ]Ότι8 
ἸΠΠΥΤΊΙΟΥ δῦ (Υοτάβυσουθ ῃ). ἘΠ 
Πα ἀὯ5 γουϑθβρθμθπᾶθ ἀσϑενεῖ 
οὐ κΙάνὺ ἀπα νουϑύβυκύ, ὙΕ]. ΤΆΘΟΡΊ. 
411 οὐδενὸς ἀνϑρώπων κακίων δο-- 

κεῖ εἶναι ἑταῖρος, ᾧ γνώμη ὃ" ἕπε- 
ται, Κύρνε, καὶ ᾧ δύναμις, ΤΈυΚ. 
ΥΠ ΤΙ οὐδεμιᾶς δὴ τῶν ξυμπασῶν 
ἐλάσσων ἔκπληξις, 8ῦ πλεῖστος γὰρ 
δὴ φόνος οὗτος καὶ οὐδενὸς ἐλάσ- 
σῶν τῶν ἐν τῷ Σικελικῷ πολέμῳ 
τούτῳ, Βεπμοϑίῃι. ΟἸγπθ. 1 8. 21 ἡ 
τῶν πραγμάτων αἰσχύνη, οὐδεμιᾶς 
ἐλάττων ζημίας τοῖς γξ σώφροσι, 
ῬΙαΐ. Ρτού. 886 Α εἰ τοῦτο ἐποίουν, 
οὐδενὸς ἂν βελτίων ἐ ἐφαινόμην, Εἰατ. 
Απᾶν. 126 τάλλ᾽ ὄντες ἴστε μηδενὸς 
βελτίονες, ΚΥυᾶρονυ 1 8 47, 21, 8. --- 
Ζαᾳ ἄθμι ϑάδηίκθη γΡ]. ΠΟ 0. ΒΝ. 
549 εἴ τοι νομίξεις Ἀτῆμα τὴν αὖ- 
ἁγαδίαν εἶναί τι τοῦ νοῦ χωρίς, οὐκ 
ὀρϑῶς φρονεῖς. 

1014. σκέψαι δέ: ἀἴθθε 106 Ὑγ8η- 
ἀσπρ σὰν ΕἸ] οἰ θπηρ οἴπθν ΒΘυΘΙ8- 
ῬΠΒΡαηρ; ϑΌΡἈ. Ο. ΠΝ. ὅ84 σκέψαι 
δὲ τοῦτο πρῶτον, αν. ϑΌΡΡΙ. 410 
σκέψαι δὲ καὶ μὴ τοῖς ἐμοῖς ϑυ- 
μούμενος λόγοισιν σφριγῶντ᾽ 
ἀμείψῃ μῦϑον, νΕ]. ΘΌΡἢ. ΤΎΔΟΒ. 
1017 σκέψαι Ὧ. ὁποίας ταῦτα συμ- 
φορᾶς ὕπο πέπονϑια. ; 

1016. χειμών: 648. ἴον ἀϊθ 

ΒΘ απρ; γοῦ κακῶν χὰ 4588. -- πὰ 
τρικυμία ν9]. 4.5 αὔθ] 806 ἀθο μηδ, 
ἀπ, ἀθοιτηδητι8 Ἡτιοίαβ, ϑορύ. 101 
κακῶν δ᾽ ὥσπερ Δ άλασσα κῦμ᾽ ἄγει, 
τὸ μὲν πίτνον, ἄλλο δ᾽ ἀείρει τρί- 
χαῖον, Εν. Βίρρ. 1218 σὺν κλύδωνι 
καὶ τριπκυμίᾳ, ΡΙαι. ΤΘΡ. Ρ. 412 Α 
τὼ δύω κύματε ἐκφυγόντι. τὸ μέγι- 
στον καὶ χαλεπώτατον τῆς τρικυ- 
μίας ἐπάγεις. 

1010. ἔπεισι: ἀἋ΄16 Ε]ϊδίομ ἀ68 ὁ 
ἴῃ αἀθὺ ϑυθ!θπαπηρ' σι δύ 56] θη, 
θη πρῶτα μέν Θηὐθρυιομῦ (μα- 
κρὸν) δέ, ν9]. 447. --- ὀκρέδα: νρ]. 
ὀκριοέσσῃ 282. 

1019. πετραία, ἀγκάλη: ν6]. ΟΠο. 
ὅδ6 πόντιαι ἀγκάλαι, ΑὙΙΒΙΟΡΙ. Βυῦ. 
104 τὴν πόλιν ἔχοντες κυμάτων ἐν 
ἀγκάλαις ὩΘΟῊ ἄπ Απὐβάγναοῖκ ἀθ65 
ΑὐοΒΠ] ΟΠ ο8 ψυχὰς ἔχοντες κυμάτων 
ἐν ἀγκάλαις. --- πετραία δ᾽ ἀγκάλη 
σὲ βαστάσει Βιθοὺ ΠῸΥ Θἰπθη Νοῦθη- 
πιηδύδπα 8δῃ (ἐν πετραίᾳ ἀγκάλῃ 
βασταζόμενον). ὈυΤΟἢ αἴοβθ Β6- 
ΒΌΠηηρ, ααίβ Ῥγουηθίμθαθ, ὙῸΠ 
Βϑίῃθιη Β᾽6]5θη ἀπηδυτηῦ τι. ἀτηγῶη τύ, 
τηϊἐβαταῦ βοίπθη Βαπάθη ἴῃ αἰ ΤΊοῖθ 
βυῦγζθ, σϑυτηθιαθῦ ἄθὺ Ιου ἀϊ6 
πηϊηζογθδβαηΐθ ὙἸΘἀθυμβοϊαησ ον 
ϑοθηθ ἃθυὺ ΑΠΒΟΒτα] θα ηρ᾽ τὰ Απ- 
ἴδηρσθ 468 Προμηϑεὺς λυόμενος. 

1020.0. μακρὸν μῆκος (ϑύσθοκθ, 
Βρδυαπη)): Ὑ9}. ἔαν. Οὐ, 72 μακρὸν 
δὴ μῆκος χρόνου. 

1022. κύων: σὰ 808. 
1028. διαρταμήσει --- μέγα ῥάκος: 

γ6]. ππΐρθη ΕὙρι. 1 ἀθ5 Προμ. λυ. 



ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ. 

ἄκλητος ἕρπων δαιταλεὺς πανήμεροο. 

κελαινόβρωτον δ᾽ ἧπαρ ἐχϑοινάσεται. 

τοιοῦδε μόχϑου τέρμα μή τι προσδόχα. 

πρὶν ἂν ϑεῶν τις διάδοχος τῶν σῶν πόνων 

φανῇ ϑελήσῃ τ᾽ εἰς ἀναύγητον μολεῖν 
“Ἅιδην κνεφαῖ 

πρὸς ταῦτα βούλευ᾽" 
ς 

“1 

1025 

ἃἀ τ᾽ ἀμφὶ Ταρτάρου βάϑη. 

ὡς ὅδ᾽ οὐ πεπλασμένος 1080 

ὃ χόμπος. ἀλλὰ καὶ λίαν εἰρημένος" 

ψευδηγορεῖν γὰρ οὐκ ἐπίσταται στόμα 
τὸ Ζϊον. ἀλλὰ πᾶν ἔπος τελεῖ. σὺ δὲ 

πάπταινε καὶ φρόντιζε. μηδ᾽ αὐϑαδίαν 

Ὑ 10: ἴδια ὑθυῦο τη6 ἀποαὰθ [ππθϑύο 
αἴθ ἐὐιϑῦϊ δα νοϊαῖτ πη ο8 ἸΔΟΘΥΘ 5 
πηι] θι8 [ΟΥῚΒ 88 61168 Ῥαβύαᾳ ἀ1- 
Ἰφπϊαῦ ἔοτο. --- μέγα δάκος στοῦ (τσὶ 
ὩΘΟΏ ΠΟΥ κελαινόβρωτον) α16 Βο]ρ8 
γι διαρταμήσει 8πι: “ΖΘΥΠΘίβοΠΘΗ, 
50 ἀαίβ ΒτΟΙΒ6 Ῥούζθῃ Ἀθγαμΐου- 
Βᾶπροη᾽. μέγα νοῦ ὁ: ὁ ἰβὺ ἀἷθ 
οἰηχῖσθ Πϊασϊᾶδ, τ6] 06 (τὶ 168 
ψοΥυαορΡοΙαπρ 818 Τη]ααῦ, 50 808) 
Ῥεὶ ἄθῃ πϑομ ουπθυΊβομθη ΠΟ ΘΟ ἢ 
α16 Βραθαύΐαμρ δἰποὺ θορρθι Κοηβο- 
πϑη (416 ΝΘΟΙ ΙΓ Κηρ᾽ ΘΟ Π68. ὙΨΟΥ͂ 
ἄον Τϊαυα8, Δ ὈΡΈΒΟΒΠΠθηθη Κοηϑβο- 
πϑηΐθῃ, 2. Β. ῥάκος ἔ011580}} βράκος) 
Ῥομαϊύθη μοῦ. ΠΤ οοἢ Κοτητηῦ ἀθυ γου- 
ΘΌΒΡΘΠμΘπαἂθ  ΌΚΑΙ (ἴῃ ἀθὺ Τ᾽ 6518) 
ΘΟΏ ΚΟΥΖ γΟΥ, τυρὶ]. 118, 992. 

1024. πανήμερος ὈθαθΘαζοῦ πιομὺ 
“Ῥὰρ] Ομ’ (ἀθηη πϑο ἢ (67 ΖαΠ νοῦ- 
ΔΒ ΘΠΘμαθη ὕεθθ δηρθί γύθη 
υ]θευβούζαμρ' Κοιητηῦ ον ΑΘ]ΘΥ ἰθγ- 
ἰϊο αποαὰθ 416), ΒΟμ θυ Π8Οἢ ΟΕΥ 
Βοαθαύιηρ νοη πανῆμαρ, πανημέ- 
θίος (61 Ἠοτηου) διὰ πάσης τῆς 
ἡμέρας. γει. Ηθ8, ΤΏΘορ. ὅ28 καί 
οἵ ἐπ᾽ αἰετὸν ὦρσε τανύπτερον᾽ 
αὐτὰρ ὅγ᾽ ἧπαρ ἤσϑιεν ἀϑάνατον" 
τὸ δ᾽ ἀέξετο ἴσον ἁπάντῃ νυκτός, 
ὅσον πρόπαν ἥμαρ ἔδοι τανυσί- 
πτερος ὥρνις. 

1028. κελαινόβρωτον: ῬΤΟΙΘΡΕΒΟᾺ 
τὸ μελαινόμενον ἐκ τῆς βρώσεως 
(36}0].). --- ἐκϑοινάσεται: πὰ 61. 

1027. ϑεῶν τις διάδοχος τῶν 

σῶν πόνων: ἅδ5 ὑγῦ νειν] 10} οἴη, 
πάθη Ηθυᾶκ]θβ ἄρῃ Κοηΐδαγοη 
Ομΐτου (ϑ'εὸν Χείρωνα ϑορμ, ΤΎΔΟΙ, 

114) 4185. Ὀθγοι Προ (ϑελήσῃ) 
ΤΙ νουίγθίου 465 Ῥγοιηθίμθαβ ἄθτη 
Ζθα8 ἀδυὈΙοἰοῦ, γρο]. Ἐπ] οἰθαπρ' 5.11. 
Ἡθυγηθ8 ἔγθι!οὴ νουκάπαθι 65. 815 
οὔνγαβ πιοῃῦ Ἰοϑιομύ Τ᾽ ΗΚ Όαγ65, 815 
Θὗνγαβ, (85 τᾶ ἰζαῦση ΟΥ̓ ΒΥ ΘῈ 
αὔτξο, ὙΒΊ. σὰ 21. 

1029. ἀμφί: χὰ 880. ΥρΊ. Ἠοτλθγ. 
Ηγηηη. 151 Τιτὴν ἐς τὲ ϑεοὶ τοὶ 
ὑπὸ χϑονὶ ναιετάοντες Τάρταρον 
ἀμφὶ μέγαν (Ἰτροπᾶτγο πὶ Ῥαγία- 
γΒ᾽ δϑομιδπαδημ), ΕΓ. Απάτοτη. 21 
εἰ δ᾽ ἀμφὶ Θρήχην εν τύραννον 
ἔσχες ἄνδρα “ἅδ, οἄδτ ἀοτῦ ἴῃ ΤῊτδ- 
Κιθη᾽. δθπῃ οἷῃ Οδρθηβίαμα 8 
ΘΙποπὶ Οὐ ἀῶ οαδθὺ ἀοτγῦ 561Π 
Καῆη, 80 τηὰίβ ἀ6.]6 Πρ, πΘ] ΠΟΥ 
ἄρῃ Ὀθϑυιμτηταύθη Ῥαπκὺ ποὺ Κοηηΐ, 
ὙΘΠῈ ΘΥ̓͂ ΒΙ0} αἸΘβθη Ῥαηκύὺ γουβϑίθ!] θη 
Ὑ0{111, θη σϑῆζσθη Οτὺ ἴθ Οθάθηκθη 
ἀἰθουβομδιθη (ὙἱηρΒ ἀτη 6 Υ7). 

1081. 16 μᾶπῆσο γρυθιπαπηρ' 
καὶ λίαν Βηαοῦ 510}: βοῆομ Ὀοὶ Ηο- 
τηθὺ: Οα. 1, 46 καὶ λέην κεῖνός γε 
ἐοικότι κεῖται ὀλέϑρῳ, 18, 898; 1, 
16. --- καὶ λίαν εἰρημένος “ἴῃ γο]- 
161 ὑγηϑὺ σοβρτοομοπ᾽. 

1032. ψευδηγορεῖν : 1. 1, ὅ26 
ΒΡΥΙΟμῦ Ζθαβ: οὐ γὰρ ἐμὸν παῖιν- 
ἄγρετον οὐδ᾽ ἀπατηλὸν οὐδ᾽ ἀτε- 
λεύτητον ὅ τι μὲν κεφαλῇ πατα- 
νεύσω. 16 Ὑγοτία Ὧθ8 Πθυτηθ8 
Ἰαββθὴ σαθγϑῦ θυ θηηθη, ααίβ 1η 8η- 
ἀογθη Κυθίβθη δἷη δηᾶθσου (ἐδιϑῦ τ. 
οἷπθ δῆάθγθ ΠΩ πηρ σΘρθη Ζ618 
Βουυβομῦ, σθ]ο 6. ἃ] ] ἃ 1πὶ Προμ. 
λυ. ΥταΘ }γ σὰπὶ ΠυγΟΏὈΥ 0 ἸΚΟΙΊΤΉ ΘῈ 
ψῖτχα, 
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ΧΟ. 

ΠΡ. 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ͂ 

εὐβουλίας ἄμεινον ἡγήσῃ ποτέ. 
ἡμῖν μὲν Ἑρμῆς οὐκ ἄκαιρα φαίνεται 
λέγειν: ἄνωγε γάρ σὲ τὴν αὐϑαδίαν 

9έ 3 2 » Χ Χ 3 7) μεϑέντ᾽ ἐρευνᾶν τὴν σοφὴν εὐβουλίαν. 

πιϑοῦ" σοφῷ γὰρ αἰσχρὸν ἐξαμαρτάνειν. 

εἰδότι τοί μοι τάσδ᾽ ἀγγελίας 
ὅδ᾽ ἐθώϊξεν, πάσχειν δὲ κακῶς 

ἐχϑρὸν ὑπ᾽ ἐχϑρῶν οὐδὲν ἀεικές. 
᾿ ὦ 1:9. 5. ΟΣ 2 ᾿ δ ’ Ἀ 

πρὸς ταῦτ ἔπ ἑἕμοὶ ῥιπτεσϑῶ μὲν 

πυρὸς ἀμφήκης βόστρυχος. αἰϑὴρ δ᾽ 

ἐρεϑιζέσϑω βροντῇ σφακέλῳ τ᾽ 
Φ ΄ »} , Ν ΄ 2 ᾿ , 

ἀγρίων ἀνέμων χϑόνα δ᾽ ἐκ πυϑμένων 

αὐταῖς δίζαις πνεῦμα χραδαίνοι, 

κῦμα δὲ πόντου τραχεῖ δοϑίῳ 
συγχώσειεν τῶν οὐρανίων 

ἄστρων διόδους. εἴς τὲ κελαινὸν 

Τάρταρον ἄρδην ῥίψειε δέμας 

τοὐμὸν ἀνάγκης στερραῖς δίναις" 

πάντως ἐμέ γ᾽ οὐ ϑανατώσει. 

108ὅ 

1040 

1045 

1050 

1038. ἄμεινον: ΥὙΡ]. ΒΌΡΡΙ. 190 πᾶν ἐπ ̓ἐμοὶ τεκταινέσϑων᾽ τὸ γὰρεύ 
κρεῖσσον δὲ πύργου βωμός, Κτᾶρευ 
1 8 48, 4, 11. --- ἡγήσῃ ποτέ: “ἴλπρ6 
ΘΔ αΙΙ6Β. οἰππιδὶ 8 28 ΒΊΔαθ Θ᾽ 
(νυ 61. 999), ἱπάϑπὶ ζῦσι ἡγήσῃ ὩδΟ 
ἄθτη σογτϑαβοθῃθπάθη μηδέ ὈΘηδΔη- 
ἀο1ῦ, α1ἴ6 ΝοΟρΡΆΌΟΝ ΔΌΘΥ ὈΙοΐ5 δαΐ 
αὐθαδίαν εὐβουλίας ἄμεινον Ὁθ6- 
Ζορσθ πὶ. ἰϑῦ. 6]. Εατ. ΚΥΚΙ. 810 τὸ δ᾽ 
εὐσεβὲς τῆς δυσσεβείας ἀνϑελοῦ. 

1037. ὕδεν ἀ16 Βοβιβεϊραμπρ 65 
ΟΥ̓Δ ΒΟ ΘΠ Πα 6 Θϑἀδηίκοηβ ἀΌΣΟΝ 
ἅδη (που ΤΟΥ νρ]. χὰ 472. 

1040---1098. ἴῃ ἔζη ἀπαρϑϑιϊ- 
ΒΟΏΘη ϑ'γβίθιηθη, γοὸπ ἄθηθῃ ἀ16 Ὀ61- 
ἄθη 468 Ῥγομηθίμοαβ (14 -ὸ 14) ἀπὰ 
Ἡθυτη68 (9 -- 9) 5106: ΘῃὔΒρΡυ ΘΟ ΠΏ ΘΗ, 
τ γομα ἀὰ8 ὥὥγβίθμπη (68 Κοιγ- 
ῬῇΠαϊοβ αἴθ Μιΐίΐε Ὀϊ]αρῦ, σῖγα ἀδ8 
Εϊπηὐτούθη ἀοΥ Καύαβύσορῃθ 
ἀανροβίθ]ῦ. 

1040. εἰδότι μοι: χὰ 441. 
1042. ἀεικές Ὀεδχιθῦ 9108 δαΐ 

ἄθη γουσνατγί αἰσχρόν 1039. 
1048. ΥΕ]. 992, αν. ἢν. 918 πρὸς 

ταῦϑ'᾽ ὅ τι χρὴ χαὶ παλαμάσϑων καὶ 

μετ᾽ ἐμοῦ καὶ τὸ δίκαιον “ξύμμαχον 
ἔσται κοὐ μή ἡποϑ᾽ ἁλῶ κακὰ πράσσων. 

1044. πυρὸς ἀμφήκης (εἴπ Ηο- 
ΤΠ ΘΥΊΒΟΠ65. ΥΥ οὐ) βύστρυχος: ἡ ἕλι- 
κοειδὴς (συ 6]. 1088) τοῦ πυρὸς κατα- 
φορά ϑ86680ο!., ΤΡΊ. ΚΊεδπέμ. Ηγτηη. 
δα Ζουβ 10 ἀμφήκη πυρόεντα ἀεὶ 
ζώοντα κεραυνόν, Εν. ΗἸΡΡ. δ59 
βροντᾷ ἀμφιπύρῳ, ΗΘΒΥΟΗ. ἄμφη- 
κες δέ, ἐξ ἑκατέρου μέρους ἠκονη- 
μένον βέλος, ἢ κεραυνὸς ῇ ξίφος, 
Αρσ. 806 φλογὸς μέγαν πώγωνα, 
Οαὔα]]. 61, 11 νἱάθη αὖ ἴμοθβ 5ρ168- 
ἀἸαδ5 αὐδὐϊποῦ ΘΟΙΊ 88. 

1046. σφαπέλῳ: σπασμῷ, συν- 
τόνῳ κινήσει Ξ680]., τρῖ. 879. 

1047. αὐταῖς δίξαις: γ6]. 221. 
1049. συγχώσειεν: συγκαλύψειεν 

ἼΟΒΙ. δα ]οἸεῦ σὰ ῥύψειε ᾿δΒὺ “θτ’ 
(68) 16 Ζζὰ ΟΝ ἢ γ91.2 994. 

1062. ΥΕ]. αν. Ηδκ. 1590 στερρὰ 
γὰρ ἀνάγπη. 

1068. πάντως --- οὐ πῖὶθ 388. --- 

Ζὰ ἄθι αθάδηϊκθῃ γὙρ]. 93. 



ΕΡ 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ. 

τοιάδε μέντοι τῶν φρενοπλήκτων 
βουλεύματ᾽ ἔπη τ᾽ ἔστιν ἀκοῦσαι. 
τί γὰρ ἐλλείπει μὴ οὐ παραπαίειν 

ἡ τοῦδ᾽ αὔχη; τί χαλᾷ μανιῶν; 
ἀλλ᾽ οὖν ὑμεῖς γ᾽ αἱ πημοσύναις 
συγκάμνουσαι ταῖς τοῦδε τόπων 

μετά ποι χωρεῖτ᾽ ἐκ τῶνδε ϑοῶς. 
μὴ φρένας ὑμῶν ἠλιϑιώσῃ 

βροντῆς μύκημ᾽ ἀτέραμνον. 
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106ῦ 

1060 

ΧΟ. ἄλλο τι φώνει καὶ παραμυϑοῦ μ᾽ 
ὅ τι καὶ πείσεις" οὐ γὰρ δή που 
τοῦτό γε τλητὸν παρέσυρας ἔπος. 106 

πῶς μὲ κελεύεις κακότητ᾽ ἀσκεῖν; 

μετὰ τοῦδ᾽ ὅ τι χρὴ πάσχειν ἐθέλω" 
τοὺς προδότας γὰρ μισεῖν ἔμαϑον. 

χοὐκ ἔστι νόσος 

τῆσδ᾽ ἥντιν᾽ ἀπέπτυσα μᾶλλον. 1010 
ΕΡ ἀλλ᾽ οὖν μέμνησϑ'᾽ ἁγὼ προλέγω: 

μηδὲ πρὸς ἄτης ϑηραϑεῖσαι 
μέμψησϑε τύχην, μηδέ ποτ᾽ εἴπηϑ'᾽ 
ὡς Ζεὺς ὑμᾶς εἰς ἀπρόοπτον 

1066 [. ἐλλείπει μὴ οὐ: “ψ8 
ππου] δ δὺ 516 ΓΘ ἢ] ΖαρΥθ θη ὃ᾽ ; ἐλλεί- 
πεῖν Θηὐμα!ῦ οἴπθὴ ὙθυπθΙ ΘΠ 6 
Βορυ ΙΗ, ν 6]. 027 ἃ. Εν. ΤΡΗ. Δ. 41 
τῶν ἀπόρων οὐδενὸς ἐνδεῖς μὴ οὐ 
μαίνεσθαι, ΤΥο. 196 τένος ἐνδέομεν 
μὴ οὐ πανσυδίᾳ χωρεῖν ὀλέϑρου 
διὰ παντός; δορί. Ο. Ἴγν. 1282 λεί- 
πει μὲν οὐδ᾽ ἃ πρόσϑεν εἴδομεν 
τὸ μὴ οὐ ἐπουντον εἶναι, ΚυΐσουΥ 
18 67, 12, 6. --- Ζὰ παραπαίειν ν6!. 
ὅ81, ἔγρπι. ἘΝ εἴτ᾽ οὖν σοφιστὴς 
κᾶλα παρπαίων χέλυν, ΑὐΥἱβίορῃ. 
ΡΙυῦ. ὅ08 ξυνϑιασώτα τοῦ ληρεῖν 
καὶ παραπαέίειν. --- αὔχη, βεΐῃ στοίβ- 
ΒΡΥΘΟΠΘΥΙΒΟΠΘΒ Βοάθῃ, Ὑρὶ]. Ριπά. 
Νοιη. ΧΙ 29 κενεόφρονες αὔχαι, 
ἨδΒυοΙ. αὐχάν (αὔχαν)" καύχησιν. 

1089. συγκάμνουσοι: γρ]. 414. 
1002. ἀτέραμνον: νρ]. 190. 
10θὅ. Ὀ16 οἰ σϑπε οι Βραραυύαηρ 

γὺ παρασύρω ΘΥκοηηῦ ΤΙηΔΠ 8118 
ἄπ γ ου ] θ᾽ οι. μοὶ Αὐἱβίορῃ. Η]. 526 

Αρατίνου μεμνημένος, ὃς πολλῷ 
ῥδεύσας ποτ᾽ ἐπαίνῳ διὰ τῶν ἀφε- 
λῶν πεδίων ἔρρει καὶ τῆς στάσεως 
παρασύρων ἐφόρει τὰς δρὺς καὶ 
τὰς πλατάνους καὶ τοὺς ἐχϑροὺς 

προϑελύμνους. Παρασύρειν ἔπος 
δῦ 8150 οἷπ Αὐβάσποϊς 16 αἰάξειν 
αὐδήν, ποικίλλειν εἰκώ ἀπ Ῥτϊηρῦ 
Ζὰ ἔπος θη ΒορΥΠ ἀ68 Βομπηχαύσισ θη. 

1009 ἢ. Μρ]. θ8ὅ. Ζὰα ἀπέπτυσα 
Κυᾶρον 11 8 ὅ8, 6, 2. 

1071---19, Τοαχη1ὺ ἰθὺ δηροκαπαϊσ 
α. τηοὐϊ νυ]οΥῦ, τψὶ0 ἀογ ΟΠοΥ σγοη 
ἀοΥ Οτομοβύτω οηὐίουηῦ σπιῖσᾶ. [Πη 
ογβὺ ψΊθου α16 ΕἸροι σασθαι Ὀ6- 
βίθιρθη Ζι ἰᾶββθθὴ γαθ ἐγ αἷ6 
Θιδαδύϊοι πιο ΒΒ] ΓΠ10} σου ΘΒ ἢ 
56} τ. ἀ6πὶ Ομ] αἰ βοοκίθ -ΕἸπέσαρ᾽ 
σοίμβαθ μᾶρθη. ον μον αἀτϑηρὺ 
Βῖοῃ Ὀδὶ ἄθιὴ 1 ΟΒΌΥΘομθ 468 ϑ'ὕατ- 
Τὴ685 ὑτὰ Ρτοϊηθίπθιβ ἀπ βιηκὺ ζὰ- 
ΘΊθῖσα τοϊῦ ἴμτὰ ἴῃ ἀϊθ6 ΤΊΘἕθ. 
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πῆμ᾽ εἰσέβαλεν: μὴ δῆτ᾽. αὐταὶ δ᾽ 
ὑμᾶς αὐτάς. εἰδυῖαν γὰρ 

κοὐκ ἐξαίφνης οὐδὲ λαϑραίως 
εἰς ἀπέραντον δίκτυον ἄτης 

ἐμπλεχϑήσεσϑ᾽ ὑπ᾽ ἀνοίας. 

101 

ὙΓΡ. 1080 καὶ μὴν ἔργῳ κοὐκέτι μύϑῳ 
χϑὼν σεσάλευται" 

βουχία δ᾽ ἠχὼ παραμυκᾶται 
βοοντῆς. ἕλικες δ΄ ἐκλάμπουσι 

στεροπῆς ζάπυροι, στρόμβοι δὲ κόνιν 
εἱλίσσουσι᾽ σχιρτᾷ δ᾽ ἀνέμων 108ὅ 
πνεύματα πάντων εἰς ἄλληλα 

στάσιν ἀντίπνουν ἀποδεικνύμενα" 

ξυντετάρακται δ᾽ αἰϑὴρ πόντῳ. 
τοιάδ᾽ ἐπ᾽ ἐμοὶ ῥιπὴ 4ιόϑεν 
τεύχουσα φόβον στείχει φανερῶς. 

1018. δέώιτυον ἄτης: ΥΒ]. ἈΑρ. 860 
μέγα δουλείας γάγγαμον, ἄτην παν- 
ἅλωτον. - ἀπέραντον Ὑ716 Αρ. 1882 
ἄπειρον ἀμφίβληστρον ὥσπερ ἰχϑύων 
περιστιχίξω, ν5]. Εππη. 684 ἐν ἀτέρ- 
μονι δαιδάλῳ πέπλῳ. --- Μιν 1079 
θα βογθῦ Ἠθυταθβ᾽ ἴπ α16 Ἠδῃθ. 

1080. ἔργῳ κοὐκέτι μύϑω (τρ]. 
χὰ 886); ἃπὶ ΠΟΠΠΟΥ ἀπα ΒΙ105 διῇ 
α6ν Βάμπ πϑοῃζιϑπιθη, βδηα ἀθα 
ΑἸύθη θἷπθ Π)ομηθυ ΒΟ Π1η6 (βρον- 
τεῖον) ἃ. δἷη ΒΙ]1ὐχθαστη (κεραυνο- 
σκοπεῖον) δὰ ἀδρθούθ. Εἰ σψαχάθη 
ΠϑΤΆ]10 1} ΒΙηὗου ἀθὺ ὅοθηθ ΒΒ] ΟΠ, 
α1θ τοῦ βορσθύθη θ᾽ θη σα ρα! 
γγῶγθη, δα Θῃθύπθη Ρ]αἰΐθη. σϑυο]]ὺ 
ὉΠ τηϊῦ ΘΙΠΘΥ ἴῃ ἀοΥ Ηδπθ δηρθ- 
Ῥγαομύθη ΠυθΒιμδβοῃη6 (περίακτος 
ὑψηλή) ΒΙ1ἰχβύγϑ]θθ. σπου θη. 
Ὁ υτγιροηβ γου]αησίθη ἀ16. ΑἸΐθη ἴῃ 
80 Ιομοα Πιηρθη Κοῖπθ ὑδαβοποπαθ 
ΝΘΟΒΔσηρ᾽, ΒΟΒΘΘΥῚ ΠῸΥ Απᾶθα- 
ππρ τὰ. ϑὅγταθο!. 

1081. Π6ὺ Μοποιμηθίου (νρ]. σὰ 97) 
νοχύγιῦ αἴθ Ξ.6}16. οἷπθθ 1 πθίθυβ 
(γ5]. χὰ 1040). 

1082. βουχία: Ηδβυοι. βρύχιος" 
ὑποβρύχιος “ΠΟΙ αἀού ΟὈονῆδοῃθ᾽, 
ν6]. Ρϑυβ. 897 ἔπαισεν ἅλμην βού: 
χιον. Νοοαθαϊαη βρύχιος 60 [ἴο 

1090 

βρη! βοαία αἸούαμη οϑῦ, απὸ θὐϊδπι 
ὑποβρύχιος Ἰηϊογάππι ποπ 1ὰ αποὰ 
1π δϑαπϑι, ἀθιηθυϑιπι θϑύ, Β6α ΟΠ ΠΪΠΟ 
αποα οϑὖ δα σδ Υ6 οδναξαπη αἀθπούαὐ 
(ΕΒ ουιμδηη). βρυχία ἠχὼ βροντῆς Ὀ6- 
αἀθαϊοῦ 8180 ΒοΥ 48556108 τψῖθ χϑόνια 
βοοντήματα 994. Ζα ον ΒοΒΠ] ἀθγθῃηρ; 
ΥΒ]. Η65. Τμθορ. 106 τόσσος δοῦπος 
ἔγεντο ϑεῶν ἔριδι ξυνιόντων᾽ σὺν 
δ΄ ἄνεμοί τ᾽ ἔνοσίς τε κονέην ἐσφα- 
ραγιξον. 

1088 ἢ. ἕλικες: αἴ ῖ ἑλικοειδεῖς (ΖΊοΙκ- 
28,0) κατὰ τὰ νέφη τῶν ἀστραπῶν 
κινήσεις 5680]. Υὶ. 1044. --- Μι 
ζάπυροι γΡ]. ξαπληϑῆ Ῥουβ. 816. -- 
στρόμβοι: ΗοΒγοΒ. στρόμβος᾽ δῖνος, 
συστροφὴ ἀνέμου. -- Ζὰ κόνιν νρ]. 
ΘΌΡΡΙ. 180 ὁρῶ κόνιν ἄναυδον, ΟΠο. 
928 τόνδ᾽ ὄφιν ἐθρεψάμην, ϑὰ Ὀ]. 
182 κόνις ἄτερϑε, ΟΠο. δὅ44 οὔφετς 
ἐμοῖσι. 

1087. ἀντίπνουν: σον] 108 
ΤΟ ΘΠ ΠῸΓ ἀ16 Μράϊδθ (β, γ, δ) 
γον λΔ, μ, ν Ῥοβιύϊοῃ ἴῃ ἄθὺ 1 μ6518 
Ὀθὶ ἄθη ἀγατηδῦϊβομθη Πιομίθτη. ἘΠπΘ 
ΠΏ] Ομ6. Ν᾽ ουἸδηρογαπρ ἢπαθὺ 510} 
1ῃ Απδρϑβῦθῃ Αὐϊβίορῃ. Υὅ. 216 
ἕδρας, ὅ19 ἀγρῶν. --- Υεσθῃ 6. 
Κοπίγαϊκθοη ν 6}. σὰ 917. 

1090. φανερῶς ροιῦτυ σὰ 4Ζ|ιό- 
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53, ὦ μητρὸς ἐμῆς σέβας. ὦ πάντων 
αἰϑὴρ κοινὸν φάος εἱλίσσων, 

ἐσορᾷᾶς μ᾽ ὡς ἔκδικα πάσχω. 

ὅεν: “ΟἸΘΗΌΔΥ σὸπρ ΖΘ τ. ΚΘΙΠΘΠῚ 
δ ἀοΥ πη; τεύχουσα φόβον 5ιθῃύ ἄδΖα 
ἴῃ Καιβδ]θτη γον] 15. 

1091. ὦ μητρὸς ἐμῆς: 5080]. ὥ 
γῆ ἢ ὦ Θέμις, τνἱοίπιθεν ὦ Γῆ 
Θέμι (σὰ 210): ἴπ Βυϊσβηηοαϊ ΟὉ- 
ἰοβύ[ουθ 605 ΦΡΡθΙ]αΥ α608 ὁ0η- 
ΘΗ, ἀποΥτπὶ Υἱ8 οὗ ροίθβίδβ ππ|ὶ- 
γΘΥΒΘΤΩ ΥΟΓῸΠῚ πϑὕαγ τη ΟΟΙΠΡ] οὗ!- 
ἴῸΥ 1. 6. ΟΔΘΙπτ οὖ ὕθυγθηι, α0 
αὐ! πβαῦδμη ἰθδίδυὶ ᾿ἱπΠΒΙρΡῺΘ 
ἔδοῖπα5. Ροββιῦ, ΠΟ ΘΟΙΏΡ]Θχα οΟΙη- 
ῬυθΒοπαδίαν (Βθυμδῃη). ΥΕ]. βοΡΒ. 
ΕΠ. 86 ὦ φάος ἁγνὸν καὶ γῆς ἰσό- 

μοιρ᾽ ἀήρ. -- σέβας: ΥὙρΊ. Εαπη. 880 
ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἁγνόν ἐστί σοι Πειϑοῦς 
σέβας. 

1092. φάος (4α8 ΘΙΒ:8 16 Τὐομῦ 
4685 φαεννὸς αἰϑήρ) εἵλίσσων: γϑ9]. 
παν. Ῥμῦμπ. 8 Ἥλιε, ϑοαῖς ἵπποισιν 
εἴλίσσων φλόγα, Τμθοάοκύ. ἔν. 10 
Ῥ. 805 Ν. ὦ καλλιφεγγῆ λαμπάδ᾽ 
εἴλίσσων φλογὸς Ἥλιε. 

1098. Ρετοτηθύμθαβ βἰηκὺ βαχηΐ 
ἄθη Βο]βϑύϊοκθ, δὴ ΜΘ] ΟΠ ΘΠ ΘΥ͂ 
ΘΠ ΡΘΒοῃτηθαθῦὺ πϑηρὺ (1019), ἴῃ α16 
ΤΙθίο. 
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Ι(201 Ηρτμι., 191 Τιπᾶ., 1908. Ναιοῖ). 

Αὐτῖδη. ῬϑῚ1Ρ]. Ῥοπύ. Παχῖη. Ρ. 99, 22 δά. σοι. Ἅἰσχύλος 
ἐν Προμηϑεῖ λυομένῳ τὸν Φᾶσιν ὅρον τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς 
᾿“σίας ποιεῖ. 

Προμηϑέα ὅτι 
Ἥχομεν -- 

λέγουσι γοῦν {παρ᾽ αὐτῷ οἱ Τιτᾶνες πρὸς τὸν 

τοὺς σοὺς ἄϑλους τούσδε. Προμηϑεῦ. 

δεσμοῦ τὲ πάϑος τόδ᾽ ἐποψόμενοι. 
ἔπειτα καταλέγουσιν ὅσην χώραν ἐπῆλϑον. 

τῇ μὲν δίδυμον χϑόνος Εὐρώπης 
μέγαν ἠδ᾽ ᾿Ζσίας τέρμονα Φᾶσιν. 

Ι. ΠΙ16865 Βυπ βυθοῖς σοῃῦγίθ ψ18 
485 [Ο]ρθπαθ ζὰγ Ῥαγοᾶοβϑ, ψ6]0}6 
Ἅ16 ἴῃ θη ῬΘΥΈΘΥη τ. θη ϑομαύ- 
Πομθαάθη ἀθη Απίδηρ 4685 ϑὐϊοῖκοβ 
Ὀι]αοῖθ; 488 ουκθηηῦ τηδη 85 ΡῬτο- 
60}. Ὠἰϑύ, αοὐμ. ΙΝ 6 νοὶ]. Τ| Ρ. 484, 
16 ἀλλὰ καὶ ὃ τραγῳδοποιὸς Αἰσχύ: 
λος ἐν Προμηϑεὲὶ τῷ λυομένῳ εὖ- 
ϑὺς ἀρχόμενος τῆς τραγῳδίέας 
τὸν ποταμὸν Φᾶσιν τέρμονα καλεῖ 
γῆς τῆς τε ᾿Δσίας καὶ τῆς Εὐρώπης. 
- 16 («“πὸ] Τιδαπ θη Ὀ1|4 6 η 
φ180 ἀθη ΟΠΟΥ Ὧθ5 Προμηϑεὺς 
λυόμενος. Ατὰ8 ἄρ Ταγίαταβ (ΥὙσ]. 
ΟΌΘη 219) δες] αββθη (ΡΙπα. Ῥυίῃ. 
18 λῦσε δὲ Ζεὺς ἄφϑιτος Τιτᾶνας" 

ἐν δὲ χρόνῳ μεταβολαὶ λήξαντος 
οὔρου, Η685. ὟΥ. ἃ. Τ' 109 τηλοῦ ἀπ᾽ 
ἀϑανάτων τοῖσιν Κρόνος ἐμβασι- 
λεύει), ΚΟΙΏΠΊΘΠ 516, ψΜ16 αἴ ΟἸκθα- 
πἰᾶάθη ἴῃ Πρ. δεσμώτης, δὰ ῬτοΙη6- 
ὕπθιβ, ἅτ βθῖηθ [θ᾽ θη [61] Π18- 
γ011 δῃσιβομδιθη. 

Ιπ ἄθῃ ογβίύθῃ ϑίβθη οίθοῦ ἄδὺ 
ΟΠΟΥ ἀἷθ Μοιϊνίθγαμρ' ἀ68 Δυξίχε- 
ἰθη8 (δι᾿ ἣν αἰτίαν πάρεστι: νρ]. 
ΟΌΘη σὰ 128). δπη χβ]ῦ 6. ἀ16 
ΠΆΠΠΟΥ δαΐ, ρου 0] 0 μῃ6 δὲ σοη 
Βϑίπθτη ἔθυμθη ΟΝ Ομ ηβιύζθ πθὺ (Π8 0 ἢ 
Ῥιπά. ΟἹ. 1ΠΠ| 1217 πομῃπὲ Κτοηοβ δαΐ 
ἀθη [Π56]ηὴ ἀδθὺ ϑ'δ]:σθη 16 ηβϑὶῦ ἀ68 
ΟΟΘ8η58) ρ οι Θη ἰδ. Ζπ αἰ 686. 
Δα δ] αηρ' σοι ὄνι 485 πῇ οΠϑὲθ Ετδρ’- 
τηθηὖ. “Ζαϊοὐεῦ 1δὺ ἀθν ῬΠδβὶβ σϑ- 
πϑηπΐ, ἴπ ἄθββθη ΝᾺΠΘ Ῥχουηοῦμ δα 
ὅπ Καικαδαβ ΘηρΡΘἔθβϑϑὶῦ ᾿δὺ (νρ]. 
ΕΙΗ]οΙΌ. 5. 28). --- [)ἃ Βῖθυ ἀθὺ Ῥἢ δ ΞΙΒ5 
415 αὐθηΖθ σὸπ Εθτορα ὑπᾶ Αβῖθπ 
ΘΠΡΟΡΘΌΘη γα, τ ἅπυοπα οὔθη 784 
πη 790 58 Αξβούβοῆθ Μϑϑὲ 815 
Β010η6. Ὀοζοιομῃποῦ δῦ, 50 τητπίβ 5108 
αἀθὺ Πιομίου θη Ῥἢ 8818 σοι Νογάθῃ 
ΠοΥ ἴῃ (885 Αβούϑομθ Μϑθὺ τηϊϊηπαθπᾶ 
γογρϑβίθ]ῦ πῦρ. Νίομῦ σης πη- 
τ] ο ερ α͵8δὸ ἰδὺ αἴθ Δηραθθ (68 
ΚΠ]. χὰ ΠΙοηγβ. Ῥουῖθρ. Χ Ρ. 828 

ἰὐνὴ 
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1 (802 Η., 193}... 

ΕἸΤΆΡΟΝ ἱ Ὁ. 90 φημὶ -. 

καλεῖσθαι τὰ πρὸς ὠκεανῷ. 

125 

192 Ν.. 

τὰ μεσημβοινὰ πάντα Αἰὐἰϑιοπίαν 
μαρτυρεῖ δὲ τὰ τοιαῦτα" ο 

Θ᾽ τε 

γὰρ Αἰσχύλος ἐν Προμηϑεῖ τῷ λυομένῳ φησὶν οὕτω: 

Φοινικόπεδόν τ᾽ ἐρυϑρᾶς ἱερὸν 
χεῦμα ϑαλάσσης 

, ΄ ΤΣ ἐνὶ » 

χαλκοκέραυνόν τὲ παρ “ἀδκεανῷ 

λίμνην παντοτρόφον Αἰὐἰϑιόπων, 

ἵν᾽ ὁ παντόπτης Ἥλιος αἰεὶ 

χρῶτ᾽ ἀϑάνατον κάματόν ὃ᾽ ἵππων 
ϑερμαῖς ὕδατος 

μαλακοῦ προχοαῖς ἀναπαύει. 

1Π (803 Η., 195 Π., 195 Ν) 

Οἷο. Ταδο. ΠῚ 10 Ααῆχιυβ δὰ δαοαβαπι (Ῥτοχηθίμθαβ ἂρ 
ΑΘΒΟΒΎ] 12) ἀ1ο1ῦ ΠδΘ6: 

28 Αἰσχύλος ἐν Προμηϑεῖ λυομένῳ 
καὶ Σοφοκλῆς ἐν Σικύϑαις ὑπὸ τού- 
του (γοῦν ἄθιη 18Πη818) διορέζεσϑαί 
φησι τὰς ἠπείρους. ἸτητηογΒῖη ἀδομΐθ 
50}. Αβοῆγ!οβ ἀθη ῬΠδ58185 ὄβυποῃ 
γοπὶ Καυκαβιβ (Υ9]. ΟΌΘπ σὰ 719); 
ἄθηη πϑὸ ἄθηη [οϊσθπάθῃ ΒυΌΟΕ- 
βῦοκ Κοτησαῦ ἀν που ἄρον Αἰμϊο- 
ῬΊθη ὃπὶ τοΐθη Μίθουθ νου θυ, 8180 
ΒΟΒΠ16 [5110 γοὰ Αβίθη πδοἢ ΕΠ αΤΟρδ. 

Π. Νοοὺ Ἠοτγοάοῦ γουβίθῃῦ τπιπΐου 
ἐρυϑρὴ ϑάλασσα ἀδ5 σδῃζθ 54 ]10} 
γὺὴ Αβῖθῃ ὑπ Αἴπκα Ὀδκαηηΐθ 
Μεου, 16 σᾶηζθ “βαβθο᾽ (νοτέα 
δ᾽ ἀλασσαὶ, ντ16 ἀ168685 ΜΙθεὺ ἴτὴ σοβεη- 
βοΐ ζᾷτη ΜΙ ΘΙηθοσθ (βορία ϑά- 
λασσα) μιο 80: γρδῖν, ΠῚ 168 τῇ δὲ 
ἐλάχιστόν ἐστι καὶ συντομώτατον ἐκ 
τῆς ᾿βοφηίης ϑαλάσσης ὑπερβῆναι 
ἐς τὴν νοτίην καὶ Ἐρυϑρὴν τὴν αὐ- 
τὴν ταύτην καλεομένην. -- νερϑθῃ 
φοινικόπεδον ἐρυϑρᾶς ΥΡῚ. ϑίθΡΒδπ. 
ΒΥΖ2. ὉΠΐΘΥ ᾿Ἐρυϑρά: ᾿Ερυϑρὰ ἡ 
θάλασσα, ἀπὸ Ἐρύϑρου τοῦ ἥρωος, 
Οὐράνιος δ᾽ ἐν ᾿ραβιχῶν δευτέρα 
ἀπὸ τῶν παρακειμένων ὀρῶν ἃ 
ἐρυϑρὰ δεινῶς εἶσι καὶ, πορφυρᾶ, 
καὶ ἐ ἐπὴν βάλλῃ εἰς αὐτὰ ὃ ἥλιος τὴν 
αὐγήν, καταπέμπει εἰς τὴν δάλασ- 
σαν σκιὰν ἐρυϑράν᾽ καὶ ὄμβρῳ, δὲ 
καταχλυσϑέντων τῶν ὀρέων κάτω 
συρρέοντι εἰς ϑάλασσαν οὕτω γίγνε- 

ται ἡ ϑάλασσα τὴν χρόαν. ἴῃ 1 - 
ΠοΒκΚοιῦ ᾿ϑὺ ἀδ8 τοῦθ’ ΜΘῈΥ ἀδ8 
ΜϑοΥ ἀδ685 οτοΐθη ΤΠ η685, Ὑ}10 1ΠῚ 
(ἰορσοηβαῦζ σὰ ἀθτὴ ΒΟ γΖθη 8. Π46 
Αρσγρίθῃη ἀδ5 Ὀθηδομ αν ΑὐϑΌϊθη 
ἴη ἄργρυβομθη Τηβοῃσγ θη πϑπῆρσ 
Θσϑπδηπῦ γα (ΕΡοΥυΒ ΠΌτΟἢ ΟΟΒθη 
ΖαΙη ΚΙ] ὃ. 518, Βηθρβοῦ [16 
θορστ. 468 αἱΐθη ἂν. Βα. Π| 5. 17). --- 
θη 66, ἴῃ σψϑ]οῆθιη Ηθ]105 5108 
τι. β561η0 ἤοββθ Ὀδαθὺ τ. σὺ ἀοΥ 
ἀθουβίδπ θηθη Τρ βαΥ Ὁ οΙὖ ΆΒ  αΠ ΘΠ 
Ἰϑ 80, τηδομῦθ τϑ 5100 τη ΝΥ δϑύθῃ 
ΘΘρΘη ΒΟΠΠοΘμππἰουσϑηρ' γουβύθ ]θη. 
1)ὼ ἃῦον. Ηβθ]1ϊοβ 8 ἀθμβ6 ] θη. 566 
ΘΙηρογβίθισθ, 50 ΚϑῃΠ Θ᾽ 80 1Π| 
Οβίθῃη ρϑάδοιῦ ψϑγάθη, ψΟὶη 416 
ἐρυϑρὰ ϑάλασσα σποῖδε. Υρ]. οΌδῃ 
χὰ 801 Π΄Ὸ -- χαλκοκέραυνον “Θθγ2- 
(οἰ ου)βίγ ]Θ πα", οἰπο Κάμπο ὙΥ οὐὺ- 
ὈΠααηρσ, ὑθ] μη ἀὰ5 Τιθαοῃΐθη ἀοὺ 
ΘΥΖΌΠΚοηάθη Υ ἃββουῇβομο ὈθΖθίοῃ- 
ποὺ; γνρ]. 1]. 11, 88 χαλκοῦ τε στε- 
ροπήν, ΟΌΘη 992 κεραυνοῦ κρείσσονα 
φλόγα, Ἐν. Ττο. 1104 κεραυνοφαὲς 
πῦρ. )85 ΕΒ ΚΙ Κοη 1ϑὺ ἀατο αϊ6 
Οὔβαν γοη χαλκοκέραυνον͵ ᾿σοίτοπηῦ 
ψ16 Ομο. 864 ἀρχάς [|τε. ὕγτοι ἀϊθ 
λίμνη παντοτρόφος γ5]. ΟΌΘῃ Ζὰ 808. 
γερσθη ἀθὺ Οὔβαν γρ]. Οὔθη χὰ 178. 

Π|. 16 οΥθ6 βιπᾶ νοῇ ΟἼΘΘΥΟ 
Βο]υϑὺ (οθ. ο. 11) ἀδουβοίχί. -- 
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ΤιθαπαΠι ΒΌ00]65, 5008, ΠΟΤῚ ΒΘΠΘΙΠΙΒ, 
σϑηθγεαῖα, (Δ 610, δά βριοιύθ σϑὶραῦιη] ΔΒΡΘΥῚΒ 
γἱπούπιη 16 58Χ18, ΠΘΥΘΙῚ αὖ ΠΟΥΤΊΒΟΠΟ ἔτϑίο 
ποοΐίθιῃ ρᾶυθηΐθθ {ΠΠ|161 δαπϑούαμῦ πϑνυτύθθ. 
ΘΑ ΓΒ. Π16 510 ἱπῆχιὺ [ἀρΡΙ]ΐου, 
Τουϊβααθ παπ]6η ΝΙ]ΟΙ ΘΙ Δ αβοιγηῦ ΤΠ8 88. 
Πο5. 1116 οὔπθοβ ἰδ οτιοα οὐ 1611 1ΠΒΘΥ̓ΘῊΒ 
Ῥουσαριῦ αταβ: αὐ ΠΉΙΒΘΥ 501] ΘΥ 18 
ὑγϑηβυθυ θογαΐτϑ οαϑίύσγατη ποὺ ΒΕ ΤΙ τα 1Π60]0. 
Ιδπὶ ἰουῦ]ο τ16 ἀποαὰθ Τὰ πθϑίο α16 
ὑγ1501 δανοϊαύα δα ΠοΙ5. ἰΒΟΘΥΆΠ5. ἈΠΡΈΙΡΙΙΒ 
ΙουἹβ β861165 ραβύα Ἂἀπ]δηϊαὺ ἔδθσο; 
ἔπ ΙΘΟΌΓΘ ΟΡΙΠΊΟ ἔατέω οὐ βϑύϊαΐω δἰαιπι 
ΟἸΔΠΘΌΥΘιη [ππαιὺ γαβύυτη, οὖ Β. Ὀ]Πτη6 ἃγ 88 
Ριππαΐω οαπαδ ποβύχιπι δ α]αῦ ΒΘΠΘΙΠΘΙ; 
ΟΠ ὙΘΙῸ 8651 ηἤδύα γτοπουδίαπμι δϑῦ ἸΘΟΌΥ, 
ἰθτη Ταγϑαιμῃ ἰθοίγοβ ἃυιᾶδ 586 δα ραβίιβ σϑίθσί. 
51. ἤδπο ουβίοαθιῃ Τη8 6501 οΥποΙαύαβ 810, 
αὐδθ6 18 ΡΘΙΘΠΙΗΙ Ὑἱγότῃ οθααῦ 1]56118: 
ΠδΙηαα6, αὖ νἱἀδὺϊβ, ὙΠ 0115 σοπβύσοῦαβ ΙΟΥῚΒ 
ΔΓΘΘΥΘ ΠΘΟΘΟ ΑἸ ΠῚ ψΟ] ΠΟΥ Ὲ ΠῚ ἃ ρΘοΐουθβ. 
ΘΟ 116 1088 γἱάπαβ ροϑύθβ ΘΧΟΙΡΙῸ δηχίδβ, 
ΔΙΠΊΟΥΘ ΠΊΟΥΟ5 θυ Δ 1Π11ΠῚ ΔΙ ]ΥΘΠΒ ΤΠ8}1: 
564 Ἰοηρθ ἃ ᾿ἰϑῦο ΠΌΠΗ1Π6 ἈΒΡΘΙΪΟΥ ΙΟΥΙΒ. 
δἴααθ μδαθο νϑἐπβίδ 58.60115 οἹ]οπιθγαύα ΠΟΥΤΊΑ1Β 

ὙΥΒΒγομα τὰ Προμ. δεσμ. α16 Ε6[8- 
Ἰυπρ 465 Ῥγοιηθίμθαβ νοῦ ἄρῃ ἄπρθη 
ἋΟΥ Ζυβομδαθυ αδγροβῦθὶ]ς πγχα, δῦ 
ὮΙΘΙ ἴῃ Θἰηο6  υζϑ ] απο 16 ἔχ- 
Ῥοβιύίάοῃ σθρθῦθη. Ῥγουηθύμθαβ πη [8 
αἶδοὸ γοὴ Απίαπρ δὴ ἃτη ΕῸ]Β6Π 
Βδησθη. ἴῃ ῬΒΠΙΟΠΘΥ  οῖβθ πιστὰ 
Επτη. 04 Οτοβίθβ 'ἴπὶ αθ]ρΒΊβομθη 
Ἠοηρύατη τ] σθυῦ γομ θη Β0}]8- 
θπάθπ ΕΥηγ θη ἃ. ἀθη ΑΡΟ]]Οη ἀπ 
Βομαΐς ἤθη μα ἄθη ΖυΒΟΠΘΥΠ 
Βοῦραν. --- 1 ἢ. Υρ]. οὔθ 1θ4. --- 
ἈΒΡΘΓΊΒ βᾶχῖβ: φάραγγι πρὸς δυσχει- 
μέρῳ 18. --- ὃ πᾶνθπι. - Δἀμθούπῃϊ: 
2 9θῦ. --- 6. γε]. 019 βούλευμα ; μὲν 
τὸ δῖον, Ἡφαίστου δὲ χείρ. -- 
γ ΘππΘΟΒ: θ4 σφηνὸς αὐϑάδη γνά- 
ἅγον στέρνων διαμπάξ. --- 8, 801161- 
ἀῶ: 87 τέχνης. -- 9. οαϑίγατμα. Εὰ- 
τίδτατη οὗν ᾿Ερινύων φρουράν ΠΒΟἢ 
148, Ἐρινύων ἰδὺ ἀδηῃ τη ομ Υ ]Β0 
σοι (ἷ ΠαΡΘΥ ἀοΥ ΒδοἨθ7). 
ΥΩ]. Αρ. θ4ὅ παιᾶνα τόνδ᾽ ᾿Ερινύων. 
- 10. ΥΩ]. σὰ 1024. Απῇ ἰογῦϊο 

416 ὈδΖθ εὐ 510}: γὶϑ]] οἱ ομὺ ἀϊθ 6]ο886 
γοη ῬμούϊοΒβ πὰ ϑυϊάδβ τρέτῳ φάει" 
τρίτῃ ἡμέρᾳ. -- 11. Μιὺ Ἰφοθυϑβ 
ὈΠΡτ 5 δῦ εἰσαφάσματα (γοη 
εἰσαφάσσω) ἀθογβϑί σὺ, υϑ]. ΗΘΒΥΘΒ. 
εἰσαφάσματα᾽ εἰσπτήματα, ἀπὸ τοῦ 
εἰσαφιέναι (ἀἴο5δ6. ΕγκΚΙδγταηρ Ὀ6- 
ταῦ δαΐ οἴποιη Μιίβυθγβίδη 815 πἢ- 
ΒΘΙῸῚ 5616, ποσὰ 166 Θη8}}8 ἀν 
Αὐδβάσττοκ, ἄδθη ΟἹοθγὸ ταῖδ ἐγίβεὶ δᾶ- 
γοϊαῦα νἰδουρίοθί, ἄθῃ Απϊαίβ θοὐ) 
ἢ σπαράγματα᾽ Αἰσχύλος Προμηϑεῖ 
λυομένῳ. --- 12. Ἰονὶβ 88:161168: 
1021 Ζιὸς δέ σοι πτηνὸς κύων. --- 
16. δα π]αῦ: προσσαίνει, “ποαο]ῦ δ’. 
ΥγΕ8]. ἔπη. 2684 ὀσμὴ βροτείων αἷμά- 
τῶν μὲ προσγελᾷ. -- 22. 510 1 
ἴρβ8 νἱάπυβ: αὐτὸς δ΄ ἐμαυτοῦ χῆ- 
ρος. - 34. ἃ Ἰθῦο ἈΒΡΘΙ]ου ΠΌΤΪΗΘ 
ΤΟΥῚΒ ΞΞΞ ἐμοὶ ϑανεῖν οὐ πεπρωμέ- 
νον, οὐ μόρσιμον (158, 988). ἡ Θρθπα 
465 Οϑἀδη θη γρ]. χὰ 988. Ἐ8 ἰδὲ 
οἰηροίγθίθη, νγῶβ ΠϑΟἢ ὅ12 γουθβου- 
Ὀοβίϊησαῦ ἰϑὺ: μυρίαις δὲ πημοναῖς 
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Ταούϊῆοα, οἸα 465 ποβϑύσο ἱπῆχα θϑὺ ΘΟΥΡΟΥ͂Ϊ, 
6 αὰο Παπαΐδθ 50115 ἀύάοσθ θχοιϊάπηῦ 
συΐίαθ, αὰ86 βᾶχα 5816 15.118 πηὺ (ὑδοδ8,. 

ΤΥ (200 Η., 194 Ὁ., 194 Ν.. 

ΡΙαΐ. Μοτα]. Ρ. 98Ὁ (ψρὶ. ρ. 964 ΕΒ) νῦν δὲ οὐκ ἀπὸ τύχης 
οὐδὲ αὐτομότως περίεσμεν αὐτῶν (τῶν ϑηρίων) καὶ κρατοῦ- 
μεν, ἀλλ᾽ ὃ Προμηϑεὺς τουτέστιν ὁ λογισμὸς αἴτιος 

ἵππων ὄνων τ᾽ ὀχεῖα καὶ ταύρων γονὰς 

δοὺς ἀντίδουλα καὶ πόνων ἐκδέκτορα. 

Υ͂ (215 Η., 206 Ὦ., 200 Ν.. 

Ίπ. Μον. ἡ. τῶι] Εὶ ὁ δὲ Ἡρακλῆς ἕτερον ϑεὸν παρα- 
χαλεῖ μέλλων ἐπὶ ὕρνιν αἴρεσϑαι τὸ τόξον, ὡς Αἰσχύλος 

φησίν: 
ἀγρεὺς δ᾽ ᾿Ζπόλλων ὀρϑὸν εὐϑύνοι βέλος. 

ΥΙ (218 Η., 201 Ὦ., 201 Ν.. 

ΡΙαῦ. Ῥοιηρ. ὁ. 1 πρὸς Πομπήιον ἔοικε τοῦτο παϑεῖν ὃ ἷς 

Ῥωμαίων δῆμος εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ὅπερ ὁ Αἰσχύλου Προμηϑεὺς 
πρὺς τὸν Ἡρακλέα σωϑεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ λέγων: 

ἐχϑροῦ πατρός μοι τοῦτο φίλτατον τέκνον. 

ΟΥ͂Π (06 Η., 198 Ὁ., 196 Ν.. 
σέθρμαπυβ Βγζαηῦ. 5. νυ. ἴάβιοι Ρ. ἴ, Ὁ Αἰσχύλος τε Γα- 

βίους διὰ τοῦ γ ἐν λυομένῳ Προμηϑεῖ: 

ἔπειτα δ᾽ ἥξεις δῆμον ἐνδικώτατον 

ζϑνητῶν» ἁπάντων καὶ φιλοξενώτατον. 

δύαις τε καμφϑείς. --- 21. Ατι α16- 
Βθῖὰ ΒΙ αἴθ 4658 Ῥγοιηθύμθιβ βύδιμησηζθ 
ἋοΥ ϑὅασθ πὰ (Α}0]]. ΗΒ. ΑΥρ. ΠΙ 
851) ἀδ8 Κο]οΒΊβομθ ΟἸἶδ, 6] Ομ 68 
Μεάρθα χὰ ἴἤσθη Ζϑιθθυυητ 6] η σθ- 
Ὀγαῦοηΐθ. Ὑρ]. οὔθ 5. 80. 

ΙΝ. Κρ]. οὔδθῃ 642 Εἴ. ὙνῚ6 ἀουὺ 
Ῥγουηθίμθυβ θη Ομοῦθ βθῖπθ γϑι- 
αἸθπβίθ ππὶ 488 ΜΘΠΒοΟ ΘηρΘβοΒ]θομῦ 
ΔΆ ΠΥ ]10 ἢ) βοὴ] ἀθυῦ, 80 ρϑβομιθῦ 
68 ὨΙΟΥ͂ ΨΟὨ] ΠῸΓ ἴῃ ΒΤ ΔΥΪΒΟΠΘΥ 
γεῖβο ἄρθιι ἤραθη ΟΠμοτθ σϑρθη- 
ἄρον, -- Ζὰ πόνων ἐκδέκτορα τρ]. 
διάδοχοι μοχϑημάτων 464. 
Ὑ υπὰ ΥΙ. ἀγρεύς ΒοΙ[βῦ ΑΡΟΙ]ΟΩ 

815 Φάρου. ὑπ Βορθηβομίἠχθ. ἘΠ 
βομοιηῦ, αἱ θυ! Κ]685 δαΐ ἀθγ ΒΕ ΠΠ6 
56] 08ῦ, ἡπιὺτ οὔνγαβ σὰν βού ὑγοίθηα, 
αι ἀρ ΑἜ]ον δη!ορί, ποτὰ ἀαγο ἢ 
ΘΙΠΘη. ΚΟΥ ΒΟ 1] ]86η. ΒᾺ1}] Ὠϊηΐθι 
ΑΟΥ ϑοθηθ ἄθὺ Ευο]ς 465 Βορθη- 
ΒΟ 5565 ΔησθοΖοὶσὺ πσοσάθη Κομπηίθ. 
Ῥχγοϊηθύμθαβ τὰ ἔξ ποοὴ ουγθαύ, δαΐ 
θη δΌ561085 βύθῃθηάθη ΗθυδΚ]Ὸ5 μϊη- 
ῬΠοΟΚοπᾶ, ἃπ.5: ἐχϑροῦ πατρός μοι 
τοῦτο φίλτατον τέκνον. : 
ΝΠ αμὰ ΝΠΙ|Ι. ἤρα ρσθορταρῃῖ- 

Βοῆῦθῃ [ὩΠ8]Ὁὺ ἀθὺ ο-ὅοθηθ ἴτπὶ Πρ. 
δεσμώτης Θηὐθργίομῦ ἴτὰ Πρ. λυόμε-- 
νος ἀ16 Βοβοβυθιθαηρ, πϑοπθ Ρτο- 
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τ}. 5.2 

Βηιυομδυϊζοκο 465 Προμηϑεὺς λυόμενος. 

Γαβίους, ἵν᾽ οὔτ᾽ ἄροτρον οὔτε γατόμος 

τέμνει δίκελλ᾽ ἄρουραν, ἀλλ᾽ αὐτόσποροι 

γύαι φέρουσι βίοτον ἄφϑονον βροτοῖς. 

ὙΠΠ (208 Η., 208 1. 198 Ν.. 

δύγαθοι ὙΠ Ρ. 800 καὶ Αἰσχύλος δ᾽ ἐμφαίνει συνηγορῶν 
τῷ ποιητῇ. φήσας περὶ τῶν Σκυϑῶν: 

ἀλλ᾽ ἱππάκης βρωτῆρες εὔνομοι Σκύϑαι. 

ΙΧ (09 Η., 196 Ὁ., 196 ἀαπὰ 2068 Ν.). 

δ] μ8. γο]. ΙΧ ρ. 985 δα. ΟΠατγίου. δοχεῖ μὲν γὰρ αὐὖ- 

τὴν (πέμφιγα) ἐπὶ τῆς πνοῆς Σοφοκλῆς ἐν Κολχίσι λέγειν .. 
«ἰσχύλος δὲ ἐν Προμηϑεῖ δεσμώτῃ (ΒΓ ΒΟΠ ΘΙ Ώ]16ἢ Οοαδομέμ8- 
ἔθ] ον Γν λυομένῳ): 

εὐθεῖαν ἕρπε τήνδε᾽ καὶ πρώτιστα μὲν 
Βορεάδας ἥξεις πρὸς πνοάς. ἵν᾿ εὐλαβοῦ 

γτηθίμθαβ ἄθιη ἨθυαΚ]68. σοη ἄθββθη 
Ὑνδμαουΐαμυῦ χὰ ἀθη Ηθβρθυϊάθη 
στοῦ (νρ]. ἀ16ὸ γον ἃθ8 ϑύγθοῃ 
Ὀ6Ὶ ΒΎρ. Χ)ὴ. θὰ8 δ άθυ 16] ἀθΥ 
1ο νὰν 1πΔ Οβίθη, ἀδ5 465 Ηθγδ 168 
ἴτη Υ οδίθῃ. Αὐξ ἀϊθ86 βῖβθ ψυγὰθ 
πη ἄθῃ Ὀθιάθη ϑύϊζοικθη οἷπθ 56 81}- 
ἀθεαπρ᾽ 8116 0 θη θα θυ] ]οπθη Ὑ πη- 
ἀοτάϊηρθ τππα Μουκν ἄγαϊρ οιΐθη ἀ6ὺ 
σϑθζθη Υ ο]ὺ ἀθπ ἀδιηδ}5 [ἀν 5010 6 
Ἐυζϑ ] ρθη οΘ 15 ΒΘὮΥ ΘΙΠΡΌΠΟΙΙ- 
τηθηθη Αἰμθποση σοθούθῃ (νοὶ. ΟΌΘη 
Ζὰ 501). 

ΝΟΝ ἄθτῃ 5660]. Ζᾷ ἈΡΟ]]. ΒΗ. 
ΤΥ 284 τὸν Ἴστρον φησὶν ἐκ τῶν 
“Ὑπερβορέων. καταφέρεσθαι καὶ τῶν 
Ῥιπαίων ὀρῶν. οὕτω δὲ εἶπεν 
ἀκολουϑῶν Αἰσχύλῳ ἐν λυομένῳ 
Προμηϑεῖ λέγοντι τοῦτο Κοτητηῦ 
ἩΥΆΚΙ65 νοι Καικαβιβ Ο18. ἰπδαῖ 
χὰ ἄθη Ἠμδιρδίβομθη Βούρθη. ἃ 
ἈΒΟΒΎ]Ὸ8 1ῃ αἴθθθὴ ἄθῃ βίου θηὺ- 
ΒΡιΙηρθη Ἰδ [530,. 580 Παῦ 6Υ 810} 416- 
ΒΘΙΌΘη ΜῸΒ] ἴῃ Νογανθβίθη γῸῃ 
Τατορῶ σοϑαδομῦ. Απῇ ἄθεοι οσΘ 
σοϊδηρὺ ΗργδΚ]θ8 Ζὰ ΒΥ  Π]βΟΠ θη 
ὙΟΙΚουβομαίθη, χὰ ἄθη ΟΔΌΙΘΙη 
οὔδθν ΑὈϊθγη ἀπὰ ἄθη ΗΙρρθιηοίσθη, 
ὙΧΘ]ΟΙΘ δ8 1]. 18, 4 Ὀεκωμμῦ βιηᾶ: 

νόσφιν ἐφ᾽ ἱπποπόλων Θρῃκῶν 
᾿καϑορώμενος αἷαν 

Πυσῶν τ᾽ ἀγχεμάχων καὶ ἀγαυῶν 
ἹἹππημολγῶν 

γλακτοφάγων ᾿Δβίων τε, δικαιοτά- 
των ἀνϑρώπων. 

Ζι ἵν᾽ ἄροτρον... βροτοῖς το]. ἀ16 
Βββομσθι απ, 68 Κυκ)ορθη]δπηαθβ 
Οα. 9, 101 οἵ ῥα ϑεοῖσι πεποιϑότες 
ἀϑανάτοισιν οὔτε φυτεύουσιν χερσὶν 
φυτὸν οὔτ᾽ ἀρόωσιν, ἀλλὰ τά γ᾽ 
ἄσπαρτα καὶ ἀνήροτα πάντα φύον- 
ται κτλ. -- Ζι ἵππάκης γρ]. 16 χὰ 
ἄθιη ἢσ. ΕὙρτα. ἀηρσοίμ γί 56116 
468 ΗΙρροκνδίοβ. 

ΙΧ. εὐθεῖαν ἕρπε τήνδε: ν]6]- 
Ἰοϊοὺ ἄθῃ βίου. θῃἰδηρ, ἀθὺ χὰ 
θη ΒΒ ρββοιθη Βρύση ἔνύ, ὅϑεν 
ὁ Βορέης πν ει πᾶοἢ Ἠΐρροκν. 
Ὧθ αὖν. δαὰ. οὖ 106. Ρ. 391, 49, νγ6]- 
ΟΠθΥ ΥΌΙῚ ΒΚ ΒΘ] απ 0 βαρὺ: κεῖται 
ὑπ᾽ αὐταῖς ταῖς ἄρκτοις καὶ τοῖς 
ὄρεσι τοῖς Ῥιπαίοισιν απ νου ἄθῃ 
δκσύμθα: ἐσθίουσι κρέα ἑφϑὰ καὶ 
πίνουσι γάλα ἵππων καὶ ἱππάκην 
τρώγουσι" τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τυρὸς ἵππων. 

ῶ. Βορεάδας: ψθρθὰ 68. Τυϊ- 
ῬγδοθυΒ ἴτῃ οὐβύθη Εἰ αἴβθ σὰ 110. -- 
εὐλαβοῦ: ΝΥ ΑΥπαπρ θη, Ὑγ10 810 ΔΈΟΝ 
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στρόμβον καταιγίζοντα, μή σ᾽ ἀναρπάσῃ 

δυσχειμέρω πέμφιγι συστρέψας ἄφνω. 

ἐπὶ δὲ τῆς δανίδος ὃ αὐτός φησιν ἐν Προμηϑεῖ: 

ἐξευλαβοῦ δὲ μή σε προσβάλῃ στόμα 
πέμφιξ. πικρὰ γάρ, κοὐ διὰ ξόης ἀτμοί. 

Χ (910. ἘΠῚ 1909 Ν.). 

Βίσαθου ΤΥ ρΡ. 182 μεταξὺ τῆς Μασσαλίας καὶ τῶν 

ἐκβολῶν τοῦ Ῥοδανοῦ πεδίον ἐστὶ τῆς ϑαλάττης διέχον 

εἰς ἑχατὸν σταδίους. τοσοῦτον δὲ καὶ τὴν διάμετρον, κυκχλο- 
χαλεῖται δὲ “ιϑῶδες ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος. 

μεστὸν γάρ ἐστι λίϑων χειροπληϑῶν. ὑποπεφυκυῖαν ἐχόντων 

196 0., 

Χ »" - 

τερὲς τὸ σχῆμα. 

αὑτοῖς ἄγρωστιν" ἀφ᾽ ἧς ἄφϑονοι νομαὶ βοσκήμασίν εἰσιν, ἐν 

μέσῳ δ᾽ ὕδατα καὶ ἁλυκίδες ἐνίστανται καὶ ἅλες. .. τὸ μέντοι 
δυσαπολόγητον Αἰσχύλος καταμαϑὼν ἢ παρ᾽ ἄλλου λαβὼν εἰς 

μῦϑον ἐξετόπισε. φησὶ γοῦν Προμηϑεὺς παρ᾽ αὐτῷ καϑη- 
γούμενος Ἡρακλεῖ τῶν ὁδῶν τῶν ἀπὸ Καυκάσου πρὸς 
τὰς Ἑσπερίδας: 

εν [ἴὸ ουίθι]ῦ παγάθη (σὰ 801). --- 
8. στρόμβον: νΡ5]. ΟΌδπ 1084. 

Τ)ὼ5 ἴοϊσθπαθ Βυιυπομβύζοκ σομοτνῦ 
ΖῸΥ δϑ'οΒΙ] ἀθγαπσ οἴπθ8 8ηαθΥΘη 
ΒΟΒΤΘΟΚΙΙΟΠ θη Ὑ ΘΒΘηΒ, 6] 0 ῃ 68, Μ}16 
68 βομοιηὖ, ΒΙαὺ ϑυβμδπομύ. --- πέμ- 
φιξ καῇ π]ομὖ οἰ πέδοι, 16 Ο 8] 6 η08 
βασύ, ἔν ῥανές 5ἴβιῃθι, ϑθο ἢ ἴῃ ἀθτα 
ψοιβθ ἀθβ Ῥρηΐμθυβ γοὺρ ΑβοΏΥ]05 
Ὡϊομῦ, ὙγθΙ μη η ἀδγβθὶῦθ ΠΟΘ 8]8 
ΒΘΊβρ16] δαξτμν, μηδ᾽ αἵματος πέμ- 
φιγα πρὸς πέδῳ βάλῃς; γ]Θ] 6 ὮΣ 
Ἠοϊβῦ πέμφιξ Ἥδαομ᾽ (νρ]. Ουτ- 
ἰϊὰ8 ατ. Εὖ. 5. 7185) ἀπα βἰβῃὺ δῃ 
Ῥϑιάθα ὅθ! ]θη ΒΗ Ι10ὴ σψῖ6 πνοὴ 
φοινίου σταλάγματος ϑὅορῃ. Απῦ. 
1238. -- Ζὰ σε.. στόμα γρΊ. απ, 
88 σὲ νικάτω φρένας, 81ῦ τίς μ᾽ 
ὑποδύεται πλευρὰς ὀδύνα;: ϑερῦ. 884 
κακόν μὲ καρδίαν τι περιπίτνει 

κρύος, Ῥρυβ. 161 καί με καρδίαν 
ἀμύσσει φροντίς. Κτιῦρου ΠΠ 8 40, 
10, 8. --- οὐ διὰ ξόης: γρ]. ΟὈδπ 800. 

Χ. Αὐβ ἄθῃι Νογάθπ κἰθῃὺ Ηθ. 
ΤΆΚ]65. σορθη ϑ''αθη. 85 πϑοῃβίθ 
2161] ΔΟΥ νναπάθγαμηρ ἰδὲ ΟΘΥ  ΟΠΘ68. 
Β6Ὶ ἀθὺ ΝΥ ορ σα ηρ βοίπμου ΗΠ Α͂ΘΥ 
(Ηγρὶη ρορῦ. δβίγοῃ. 1 6. γ. 487) 
Κοτητηῦ ΘΓ Ζζ θη ΤΙΡΎΘΥΙ, Μ͵Ὸ ΕΥ̓ 

ξσηυτοβ, Ῥχσοιηθίμουβ. 8. ΑπΗ͂, 

ἀσγοῃ 488 ὙΝΌΠαΘΥ α68 Θύθι Γ ΡΒ 
σογούϊοῦ ψῖγα, υρ[]. ῬΙΟΏΥΒ. ΗΔ]. Απἡ- 
ἰϊαα, 141 δηλοῖ δὲ τὸν πόλεμον τόνδε 
(ἀεν ΗΒΠ]Θηθὴ βθσθη 16 ΤΑργεοτὴ) τῶν 
ἀρχαίων ποιητῶν Αἰσχύλος ἐν Προ- 
μηϑεῖ λυομένῳ" πεποίηται γὰρ αὖ- 
τῷ 0 Προμηϑεὺς ἩΗφακλεὶ τὰ τε 
ἄλλα προλέγων, ὡς ἕκαστον αὐτῷ 
τι συμβήσεσϑαι ἔμελλε κατὰ τὴν 
ἐπὶ Γηρυόνην στρατείαν, καὶ 
δὴ καὶ περὶ τοῦ “Διγυστικοῦ πολέ- 
μου ὡς οὐ ῥάδιος ὁ ἀγὼν ἔσται 
διηγούμενος. 1)16868 ΑὈΘΏΘΌΘΥ νΜΓὯ 
δΌΘἢ ἴπ ἄρῃ Ηρα κίᾶθη 465 ἄβομυ- 
105 ὈΘΒοΒυ θη 1π οἰπθιη ΟΠουίκοη, 
γ0 Ὑγ6]θΠ 6 πὶ ΠΟΟὮ ἔΟ]ρ θη 46 Ὑγοτίθ 
ουμα]ύθη 81η4: ἐκεῖθεν ὄρμενος ὁρ- 
ϑόκερως βοῦς ἤλασ᾽ ἀπ᾽ ἐσχατιᾶν 
γαίας ὠκεανὸν περάσας ἐν δέπᾳ 
χρυσηλάτῳ βοτῆράς τ΄ ἀδίκους κατ- 
ἕχτα δεσπόταν τε τρίπτυχον τρία 
δόρη πάλλοντα χερσίν, τρία δὲ λαι- 
αἷς σάκη͵ προτείνων τρεῖς τ᾽ ἐπιο- 
σείων λόφους ἔστειχεν ἴσος άρει 
βίαν. Ὄϊθβθβ. ϑ θιηξοι ἃ τὰ Τήρσγοι- 
Ἰαπὰ “0111 τηϑη ἴῃ ΟΥ̓ μ]αῖηθ αἀ6 Ἰὼ 
στὰ (πὶ ον ΝἅΒο 465 1ηκοη ΤΠ 1678 
ΑοΥ ὄβιΠ]ομθὴ ΠΠοπου πη Ρ)ὺ 6Υ- 
ΚΘΠΠΘΗ. 

9 
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ἥξεις ὃὲ Διγύων εἰς ἀτάρβητον στρατόν, 
ἢ 3 3 7 Ψ  Ξ 5 " - ΄ μ᾿ 
ἔνθ᾽ οὐ μάχης. σάφ᾽ οἶδα, καὶ ϑοῦρός περ ὧν 

λίψῃ" πέπρωται γάρ σε καὶ βέλη ᾿κλιπεῖν 

ἐνταῦϑ'᾽ ἑλέσϑαι δ᾽ οὔτιν᾽ ἐκ γαίας λέϑον 

Ὁ ἕξεις, ἐπεὶ πᾶς χῶρός ἐστι μαλϑακός. 

ἰδὼν δ᾽ ἀμηχανοῦντά σ᾽ ὁ Ζεὺς οἰκχτερεῖ, 
,ὔ 2 [νυ Ἁ , ’ , 

νεφέλην δ᾽ ὑπερσχὼν νιφάδι γογγύλων πέτρων 
ὑπόσκιον ϑήσει χϑόν᾽. οἷς ἔπειτα σὺ 
βαλὼν διώσῃ ῥαδίως Ζ“ίγυν στρατόν. 

1. δον ἄθῃ “εἰ υτασίτϑ 1 ΖΦ 61- 
ἴδῃ Επΐβο ὈΘῚ δἱμοπι ΕἸ ΘΠΠΘΙΉ ΘΗ 
ΟΌδη Ζῃὶ 11 ππᾶ 2, -- 2. καὶ -- 
πὲρ βόβου 61 ΗΟμΘΥ (ΠΟ0ἢ πιο ῦ 
καίπερ). Κυᾶρου 11 8 δ0, 18, 1. -- 
λίψῃ: ὅ᾽ι6 0. 807 μάχης λελιμμένος 
(ϑομοὶ. ἐπιϑυμῶν, παρὰ τὸ λέπτω). 
- τ. Αὑο 1π αἴθβθη ΟΠ] ἀοΥ ΠΡ 
(τῈ]. σὰ 115) ἰδὺ ἀ16 Νβϑαυμπριῦ α68 

ϑύοῖοβ ἀοΥ Αμ]αΐβ Ὠθαῆρσου Ααυξ-. 
Ἰόβα σθη, 16 ΒΙΘΥ φυγ6ὶ Αἰ όβαπσεοι 
1ῃ οἰπθη ὕΘΥ86. ψουΚουηπθη (ΠΌΘΟΥ 
ἄθῃ Απαρϑϑὺ οὔθη Ζζὰ 6, ὥδϑι. ἀθ 
Ια Κύγ]αβ σὰ 18). -- 9. διώσῃ: Υϑ]. 
Ηρογοῦ. ΤΡ 102 τὸν “αρείου στρα- 
τὸν ἰϑυμαχίῃ διώσασϑαι. --- Λίγυν: 
ΟὈθπ χὰ 2. --- ἰὍογ 16 Απκαηΐ 465 
ἩρογάκΙοβ Ὀ61 Αἰ]ὰ5 οὔθ 5. 13 Ἔὶ 



ΑἸ δΔΏΡ. 

ἃ. Κυιθβομθ Βοϑιμουκαηρθη (Ὀθἀθαΐθπμάθγθ ΑἸ ΘΙ ΘΠ ΠΡ 6. γῸῈ 
ἄἀον Μβαϊοθίβομθη Ἠδηαβο τ 0). 

ΟΥε]. ΑΘ βο ἔα. οατῃ Ἰθού!οη]υι8. οὖ 501101118. ΘΟ 1018 ΜΘαάΙο6Ὶ 8ΔῸ Ηϊθτο- 
Ὥγπηο ὙΙ116}}1 ἄθπαο οΟἸ]]αὐ5 θα. Ν. δ ϑοκ]θῖη. Βθυο]. 1888). 

2. Α. Νδποῖς (Κυϊίβομθ Βοιπουκαηρθη ὙΠ. Βα] οὐ 46 1᾽Α6Ὁ- 
ἀδτηϊθ πῆρ. 6 80. Ῥόψουβθοισρ ἰοπιθ ΧΧΙΠ Ρ. 7 54.) Σκυϑῶν ἐς 
αἶαν. ἴον 16 Αὐδβπιπροθπι ἵπὶ ἰταρίβομθη Τυϊπηθίθυ υρ]. Πὰ. ΒΕ Πρ ον 
Π θη. Μυβ. ΧΙ 444, Ο. Βὺ. ΜΌΠΙ|ΟΥ 1)6 ρϑᾶϊθυβ 501.015 1ῃ αϊδ]ορ. 
565. Αθβοι. ὅορῃ. ᾿ὔῦπν. Βουοὶ. 1800, ᾿αϊαροὶ Ῥ.11ο]. ΧΧΝ δά. -- 
ἄβατον [ἂν ἄβατόν τ᾿ ἀπάθτο Ἠδπαβο νυ ξθη. 16 3610]. χὰ Ηουι. 14, 18 
τι. δὰ Αὐϊβίορῃ. Ετῦ. 814 σϑῦθῃ ἄβροτον. Απὸὴ Ἡθβυοη. ἄβροτον " 
ἀπάνθρωπον ὈΘΖΙΘῦ 5100 ΟΠ Δ, ἃ ἀ1686 Τ,οϑαῦύ. ΑΘ ἀπαν- 
ϑρώπῳ 20 τ. ἀοΥ Οδρθηβδίζ ΖυΊΒοΠθη οἶμον ἃ. ἄβατον Ἰᾶξδθη ἄβα- 
τον 818 ὉΒΡΙ ΠΡ ΊΟΠΘη Τθχὺ ουβ ΘΙ Π6Π. 

6 ἀδαμαντίνων δεσμῶν ἐν ἀρρήκτοις πέδαις ἔν ἀδαμαντίναις 
πέδησιν ἐν ἀρρήκτοις πέτραις 610]. 581 ΑὐἹβύορῃ. Βυῦ. 827. 

12---1ὅ Μ. ϑομπιαὺ Ζ. ἡ ὅβι. ὄγιππ. ΧΥΙ δ8ὅ τ᾽ ἐκ σφῷν τ. 
φάραγγι τῇδε δυσχίμῳ. νγ61} ἅδον Μοᾶ. τῇ δυσχειμέρῳ τηῖῦ πρὸς ἀδθ6γ 
τῇ σιθρῦ. Ψρ]. Ηοἰπιβόϊῃ ὙΥΊθάθυη. 5. 286, Κυιύ, ϑίπα, 5. 281. -- 
Ἡρογτπδμπ ἐμποδὼν ἄνῃ. Ηανίαπρ ἐμποδὼν ματᾶν, Ἠοὶπιβῦί Κυιῦ. 
Βίαα. 5. 28 ἐμπεδᾷ μ᾽ ἔτι. 

117 εὐωριάζειν ἐὰν ἐξωριάζξειν Ῥογβοη. 
20 πάγῳ ἴὔν τόπῳ ὅπᾶάθυθ Ηδπαβομυ θη. 
20. αἰεί [ἂν ἀεί οἷπθ Ἰάπρϑτθ Ηδπάβομσυιν. Ὑ 6]. 49. 
28 ἐπηύρου [ὧν ἐπηύρω Ἐ]ΙΏ516Υ. 
91 ἔς ΚΊΘ8] 5. δ0. νϑυϊδησὺ ϑεός [ἂν ϑεόν τι. “1}} ἄθῃ [Ὁ] θη- 

ἄθῃ Ὗϑυβ βίγθιΠθη, 061] 6 16 Ογάμπαπρ θυ ΤΥ ΙΟΠουα γἐπ16 βὐῦτ. 
ΥΩ]. Κυίδα!α Ζοιύβομν. ΕΣ ὅϑῦ. αγιμη. 1858 5. 609 ἢ 

98 Α. Νδυοῖκ Βυ]]ούϊη ἀθ Ἰ᾽᾿Αοδᾶ. ἀθ 5. Ρόν. 1808 5. 494 
ϑνητοῖσιν ὥπασεν γέρας. 

41 Ιο} Πᾶ}006 488 ΕὙΔΡΘΖΘΙΟΠ6η, Ὑγ6]6 65 1 ἄθη ΠΘΊΘΥΘΙ Ατι8- 
Βα θθη. θυ] 100} Ὠϊμΐθυ πῶς βίθῃύ, νυ ]θᾶθυ π8οὸ} οἷόν τε σοβοίζί. 
6. Εϊηνγαπα Ἡαυίτιηρβ, Δα β Πρ Βουβαῖη σθσθη Ζθυβ᾽ αδροῦ τηῦρ- 
Ἰ1ο ἢ 881, Ἰδ [δῦ 416 Ὀθβοπάθσθ Απβομδαυηρ 465 Πίθπθυβ (ν6]. 80, 44) 
ἀπὈΘδο ἰθὺ. 

9» 
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42 αἰεί γε [ἂν αἰεί τε πάθον Ηδηαβομυ θη. 
40 Ηαγίαπσ ὡς ἁπλῶς φράσαι. 
49 ἐπαχϑῆ [ὧν ἐπράχϑη Ῥίδπ!ογ. γον ἐπράχϑη ὈΘΙ ΘΠ] θα 

Ὑ111, τη ὰβ 65 τὶ Εἰατη. 125 τί σον πέπραχταν πρᾶγμα πλὴν τεύχειν 
κακά; Βπτ. Μαᾶ, 1064 πάντως πέδϑακται ταῦτα κοὐκ ἐκφεύξεται 
(ϑ6μο]. ἀντὶ τοῦ “κέκριται, εἵμαρται, πέπρωται"), Ἡοτοᾶ. ΓΧ 110 οὕτω 
δή τοι, άσιστα, πέπρηκται νογίοϊαϊσθη πᾷ οὐκ θη. ,,81165 ἰδὺ 
αδροηβίαπα ἄθ  ου]οϑαηρσ (  υ θα πΠΡ) σθύθβθη, ΠῸῚ ἀ16 Ηθυν- 
βοαῖς ἄρον ἅ16 αδύθου. πιομύ ἃ. ἢ. , 16 Ἡθυυβομαῖν ἄρον 416 αδένου 
πϑνιοδί ἀὰ ΚοΙηθ5[8115 θυ ]απσθη Κὔππθη, τ ἄγθβὺ 8180 Ὁ6] 1661 δη θυ θη 
ΘΙ ΘΙ]απρ ΘΌΘΠ80 ἴπΠ ΑὈΠδηριοκοιῦ σΘΌΠΘρθη“. ΑἸ]οῖη 16 ἀ1658 
ραΐαπρ γορ ἐπράχϑη τοὴῦ ἀ6πὶ βομϑύσθη αθῦγϑιοη σὸμ πράττειν 
ἴῃ ΕἸΠΚΙαπο σοΌγδοηῦ ὑγθυθη 50]], δ 8ὺ 5101 πιομῦ θίηβθηθη. Π6Ὶ 
Ζυβδιαταθημδηρ τὶγα ἄστοι ἀ16 Ἀπάθγαπρ σοὺ δ Π]ΘΥ τγθϑθηἐ] 0} 
σοίογαοσγί. 

16 γϑυβομίθάθπθη ψοιτηαύθηροη ἐπρώϑη (ΑὈΥΘ50}), ἐτάχϑη 
(ϑεμϑου), ἐκράνϑη (Βοἰ815), ἐφοάχϑη (Οὔδ5α:), ἐπράϑη τἀπὰ ἀπρακτεῖ 
(1 656161), πάραυτα πρᾶσσε (μον ]π5Κ1), ἐπώχϑη (ΔΘ. 6] Α686}. οοά. 
Τιααγ. Οχομ. ὑγρὶβ βσρυ. ρτϑϑῖ. Ππϑατηθηΐδ, Ὁ. 8) βἰπᾶ παΐψ]οβ (υρ]. 
ΒΟΒδτηδπη Μη 558, απΐπι. Απίδηρ). αθρθη ἐπαχϑῆ Κῶππ πιδη πΙοί 
οἰπυθμᾶάθῃ, ἀδ[5 ἐπαχϑής βοηπβδὺ 61 ἄθῃ ΤὙΘΔΡΊ ΚΟΥ πιο γΟΥΚΟΙΉΙΗΘ : 
65. ἥπᾶοὺ 5190} δυο ἀπεχϑής ΠῸΤ Θἴητη8] 61 ἅθῃ ΤΥΎΔΡΊΚουη (ϑορΒ. 
Δπΐ, 60) ἃ. ἀὰθ σου μη]!ομουθ ον ἀχϑεινός δῦ ΒΙΘῚ ὙγθῃῖσΘ ν᾽ 
ϑϑοϊσπθὶ 815 ἐπαχϑής. 

51 Ἐ]ΙΊΒΙΟΥ τοῖσδέ τ᾽ οὔδι τοισίδ᾽ οὐδέν. ΠοΙδὶρ τοῖσδ᾽ ἔτ᾽ 
οὐδέν, ΒΙοταΠο6]ἃ καὶ τοῖσδ᾽ οὐδέν, Ἡδτύαπρ τοῖσδέ γ᾽ οὐδέν. ΒΌΣΡΘΒ 
ἔγνωκα καὐτός, ἸΚὔοΠΙΥ ἔγνωκα κἀγώ, 6] ἔγνωκα. τίς δ᾽ οὔ; 
Μ. ϑομυιάῦ ἔγνωκα᾽ τοῖσδ᾽ ἐγὼ οὐδέν. Ο. ΒΙΌΡΘΟΙς νογϑύθὺ τοῖσδε 
γῸΠ ἄδηῃ ΒΘ5561η ἴῃ θὲ Ἡδπα ἀθ5 Ἡδθρϑβίοβ. 

54 ψέλια [ὔν ψάλια ἃπάοτθ Ηδηαβο} θη. 
ὅδ βαλών ἔὰν λαβών ϑδη]οΥ. 
59. Οουνδμη]1οι ΒΟ γι Οὐ πῃ πόρους π80}} ἄοια (Ἰ αῦ Ὀ61 ΠΊοΠ 8. 

ΗΔ]. ᾿20χ. Ρ. ΝΠ 86, 8610]. ζὰ Αὐἱβίορῃ. 1. 169. ππᾶ ΜΑΥΚΘΙ]1ΠΟΒ, 
ΤΘΡ6η 465 ΤΉυκ. 8 ὅ ἐν πόρον. ΑΌΘΥ γρ]. Ηθυτηϑηῃ. 

θ4. ο]. Ἠδυθδππ ἀπα Βουρὶς {881}. ἢ ῬΆ1]Ο]. 81, 299, 
00. Τοῦ Μϑᾶ. ρσἱοοὺ ὑποστένω γοὸπ θιυβίθυ, ὑπερστένω γοὴ 

“υγοῖΐοῦ Ηδπᾶ. Τοῦ πᾶῦ6 ὑπὸ στένω φσοβοθγθ θη. (θυ ] 10 ἢ 
Βομγοὶθὺ πὴ ὑπὲρ στένω (Ραιν). ΑοΙ ὑπερστένω ᾿ἰδὺ πὰν ΙΚοι- 
γοϊθαν ορθη ἄθθ Το] σοπᾶθῃ ἐχϑρῶν ὕπερ στένεις. Ἠοϊτηβον [6 
ἀἴνουβα αἰν. πιϑπᾶ. θιιθπᾶ. θουηπι. αἰΐθυα. (Βομπ 1867) Ρ». ἼΠ] σῶν 
ὅσον στένω (γ6]. Εν. Ῥμῦπ. 1480). ΤαΡῖν τα βθ σῶν σ᾽ ὅσον ρσθ- 
οοίψε πογάρθη. -- [ἴον ἀἰθ Νομβύθ]απρ' ἄθν Ῥυβροβιθίομ νοὶ. Κα. 1μ6}}γ8 
σαμυῦ. [ἄγ ῬΆ1Ο]. 86 5. 812, χηρῖπο ϑὑπάϊθη τὰ ἄβοι. 8. 179, 
ΤΥ. Μοιησηβοα ΟἸΘΌγδι6]. νὸπ σύν ππα μετά ὁ. θη. Ὀθὶ αν ΊΡ 468 
(Βυδμκέαγ ἃ. Μ. 1810) 5. 18 ἢ. 
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117 γε Τν σὲ ἀπᾶθγυθ Ηδπαβομυ θη, --- Ηθιχηβῦνῃ τοῦδ᾽ ἔργου. 
Ὑγ6}} αἀἴθΘ ἴπὶ απο]ῇ, ἀθθι ἀοὺ Ζ61160 βύθμῃθπαθ Βϑιηθυκυηρ εἰ καχὸν 
γένοιτο δα ἀθη ΘΙΠΡΊ]Δν ΠΙ ΠΥ 6188. 

80. ΕἸΤΗΒΙΘΥ προμηϑίας. -- 16 Τιοβαγὺ ἃπᾶθσοσ Η. τύχης 
ἰδοὺ Κουγθκίαν ΓᾺΥ (8.5. τη βυθυβύδπαθηθ τέχνης. 

89[- Α. Νδυοκ πηγαί τε ποταμῶν ποντίων τε κυμάτων νήρι- 
ϑμον ἀγκάλισμα. --- παμμῆτορ [ἂν παμμήτωρ Ἰΐάπρογθ Ηδηαβομυ θη. 

94 Οὐθγάϊοκ Ζοιύβοιγ. ἔ δι. α, ΧΧῚΠ 5. 928 τρισμυριετῆ [ἂν 
τὸν μυριετῇ πο} ἄθιηὴ Ξ'0Π0]. 

99 πῇ [ἂν ποί Τγηθθυ8. ὕμου. ἀ16 ϑοιγοίθαηρ πῇ, οὐδαμῇ; 
εἰκῇ. σῴξω αι. ὃ. γ6}]. 18. ΒοΘΠ6 ΖΘ ἴβομν. ἢ, ὅβύ. α. ΧΥῚ 89. τηθὶπθ ὐυτδθ 
δρίσυ. ρ. 4δὅ, Μοιβύθυμαμβ αὐ. ἃ. αν. Τπβοῦν. ὃ. 1455, 

100. Οοοπθη (Π)6 Θοιηραυυϊοπι 8 οὗ τηθίδρμουῖβ ρα Αὐἰϊοο5 
Ρτδθβουίίτη ρορίδβ, Πὑγθοὺ 1818) τέρματι τῶνδ᾽ ἐπικέλσαι. 

1017 θεν αἴ6 ΒΠἀππρ 65. πέδη Επιίβοβ γρ]. τηθίπθ ϑὑπαϊθη 
Ζ} Ἃ. 8. 180. 

112 τοιῶνδε [ἂν τοιάσδε ἀπάθγο Ἡδπαβομυ θη. 16 Ν ΘΥϑιβαῃρ' 
δα Οπο. 42 (Ὑγαπάθυ] οι. ΟἼ05. οὐἹὐ. ἴῃ Αθβοῖι. σ. ρ. 118 πὰ Ηδοι- 
τη8Πγι Ζὰὶ ὅορη. Αἱ. 448) τπὰ δα 485 1αἰθ᾽ πΊβοι Ὠἷο ἄο]ου (Θομδτηδηη) 
Καπη τοιάσδε πιομὺ τϑούϊουθσοη; τοιάσδε τ ΥΘ ΠῸΥ ΤἹΟΒ σ᾽, ΘΠ ἢ 
ποινὰς ἀμπλακημάτων οἰ'πθη ΒΘΡΥΠ ἀπηβομγϊθῦθ 16 χϑονὸς πέδον, 
σδῃγθπα ΠϊοΥ ἀμπλακημάτων 416 1ῃτπὰ ἸΟΡΊΒΟΗ σϑηῦγισο ΒΘ ϑυϊτητ  ΠΠΡ' 
ΘΘΙ ΟΥΔΙητηδ 50} [ογαθυῦ, Ὧἃ ουϑῦ 850 (ουὺ ἀθάβδηϊο 561π6 οἰσθϑηῖ- 
19 η6 ϑομὅχεέα δύ μὰ! (νρ]. ὅ608, 620). 

118 ὑπαιϑροίοις [ἂν ὑπαίϑριος ΒΙοιηῆθ]4. --- προυσελούμενος 
μα06 10 δ πᾷ. 2. ἄβοι. 5. 84 α. Μ. βοιηιαθ Ν. ΒΜ. Μα5. 26 5. 228 
Τὰν πασσαλεύμενος σΘΒοΏγΘΡ6η. [ὴ}160 Πιθβαυγὺ 8 πάθυοσ ΗΠ βου 6 ῃ 
πασσαλευτός (ΤΟΣΠΘΌυ5 πασσαλευτὸς ὧν) 1ιϑῦ ΠῸῚ οἷπθ Κογγοκίιι 

ἀ65 ἀβρϑυ!θίουίθη πασσαλεύμενος (516). Πιπάοτῇ Ὀδἰταομἑοὺ πασσαλευ- 
μένος 8158 {ὐουβοινιῖν ἅθο. προσπεπαρμένος. ΑΘ’ ὑπαιϑρίοις γοὺ- 
Ἰαμρὺ θἰπθῃ ΒΘρΥ πῖθ αἰκιζόμενος: ἀδύαμη ἰδὺ πασσαλεύμενος ἴῃ 

τανε τ ΕΣ 4ὰ ὅπαθυ. [16 ΟὔΘῃ Δηρθρθῦθηθ Βυκ]ἄγαηρ γῸΠ 
προυσελεῖν ἰδὺ σοσθῦθη σοὸπ Βαίηθμη [,6Χ1]. Π 1569, 6᾽πθ 8η 6679 
(προ-εσ-ειλεῖν) τοι Υ. ΟἸθαα. ἴθ Αοία 5806. Ρ1110]. [108. 6(. 
ΕΥ. ΒΙΒΟ0Ώ1 1 1 ρΡ. 77, δἷπθ αυ8. νοι Ζϑοπου 9880. ἢ ῬΠ1]Ο]. 1880 
5, 44 Ε΄ 

114, ἃ ἃ [ἂν ἃ ἃ ἔα ἔα Ῥιπάονί,. 8. χὰ 566. ---- Βὰν ἀχώ 
δῦ ν]θ]] θοῦ ἀχά δὰ Βομγθίῦθη. --- Νδυοκ τίς ὀμφά. 

110 ϑεόσυτος ἴζν ϑεύσσυτος οἷπθ ἃπᾶθοσο Ηδπᾶβομυ. -- 
61]. 219. --- Υ]ἹΘΙ]οΙομὺ ᾿ἰδὺ χεχραμένων ΟΟΘΥ ν᾽ ΘΠ ΘἢΥ χεκραμένου 
Ζὰ ΒΟΠΥΘΙΌΘΗ. 

1117 ῬΙπαουῇ τίς ἵκετ᾽ αἴας τόνδε τέρμιον πάγον; Κα]. ἄδσθθθπ 
Ἠοϊτηβῦνη ὙΊΘα θυ. 5. 807. Ο( Εν. ΜΆ]]Ο. ψΧ111 φυγοὶ ΠοοΒηαΐθη Π6Ὶ- 
βίβι]θη τ] ἵκετο τόνδε τερμόνιον ἐπὶ πάγον. 

118 ἐμῶν [ἂν ἡμῶν ἀπᾶάογο Ηδηβοιγ θη. 
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129 ἅδε ἔὰν ἤδε Ηθυτηδππ. 
186 αἰαῖ αἰαῖ [ἂν αἷ αἷ αἷ ἀπᾶοτο Ηδηἀβομυ θη. 
189. ὙΥ611 Ῥοίτδομίοὺ παῖδες ἀπᾶ ᾿ϑθκεανοῦ 8418 ΟἸοΒΒθιηθ: ἀϊθ 

Θυβϑίθηῃ δηδρ ἀἰΒθΒΟΠΘη ὐγδύθμηθ θη βρυθο θη. 5ῖ0ῃ, 6} αἴθ [Τηΐου- 
ἡθκοπ αἰαῖ αἰαῖ 186 πἰομὺ σι μ]ὺ (γ6]. δϑρύ. 870). Το οῖι Κᾶππ γον 
152. οἷπθ Τηὐθυ)θκυϊοη γὶ6 φεῦ φεῦ διιβοθ δ] 6. 5611]. 

142 προσπορπατός ἴγν πρὸς πατρός ἃπᾶθυθ Ἡδηδβοῃγ 6 Π, 
Τιοιομῦ Κοπηΐθ προσπορπατός ἴῃ πρὸς πατρός ὮΡΘΥΡΘΠΘπ, ἱπᾶθιη ποθ 
πϑοὴ πρὸ δια8ῆ61. 16 ναγιδηΐθ 4685 οοα. 108. προσπαρτός, Ὑγ610}16 
θιπάου δαΐσθπογηηθῃ παὺ, δῦ ἀθβη8}}0 561 ὈΘαΘΠΚΊΙΘΗ, τγ6}} 516 
α16 υρϑμσαμηρ γοὸὰ ἐγώ πούνγθπαϊο' τηϑομῦ. 

144{. δνοφερά [ἀν φοβερά ἩΗϊγΒομϊρ. --- ὁμέχλα ἔὰγ ὁμίχλη 
που Ηδη βοῃυ{6η. 

1406 εἰσιδοῦσαν ἔϊι εἰσίδουσα (α νοι 7ἀηρδύου Ηδηα) Ηθυπιδπη. 
ῬΆ]115 εἰσιδούσας. 

1411. ΘΙ] τῦᾶῃ ἔγάμου πέτρα 8158 Τιθβασὺ ἀδὺ δυβϑύθῃ Ηδπᾶ 
465 Μϑά. Ὀδἰγϑομύθίθ, βομυ]θ Ὁ τηϑπ τηϊῦ ΕἸ]ΤΉΒΙΘΥ τῷδ᾽ ἐν ταῖσδ᾽. -- 
θὲ. Μοϑᾶ. μαῦ ταῖσ ἀδαμανταδέτοις τοῦ δὰ ἅδον. δα: ταῖσδ᾽ δὴ 
ιούονιβ, ἀδαμαντοδέτοισι ΤΌΠΟ 5. που ββ ῦ. 

160 ἀϑέτως ἐζν ἀϑέσμως ΒΘΗΛΘΥ δὰ8 ΗθΒυοῆ. 
165 ἀγρίως Τὰν ἀγρίοις ἃπᾶονθ Ηδηαβοιγ[6η. 
166 ἢ. ον οο. Μθᾶ. παὺ ὡς μήποτε ϑεὸς μήτε τις ἄλλος (πἰοδύ 

ανος): ὡς μήτε ΤΌΤΠΘΡυΒ. [πὶ ἄθι γογαιββούζαπσ, ἀδ[5. ἴῃ ἀθν Ηδπᾶ- 
Βομτν ἄλλος δὰ5 ανος ἃ. 1. ἄνθρωπος ΚοΥΤΙσΊουῦ 561, παὺ Πἰπαογῦ 
ὡς μήτε ϑεῶν μήτε τις ἀνδρῶν σοΒομυθ θη, σοῦ 10] 1π α61 ϑυβῦθη 
Αὐῇαρσθ τοῖν Ἡ ἀοικβίομῦ δὰ 16 Του] θίθυαπο ἀπᾷ ἄθῃ ροθίϊβομοι 
Ὑ ΘΟ,561 ἅθβΒ Αὐδβάγαοκβ (νρ]. Ασ. 8ὅ8, ᾿ππι. 70, ὅορι. ΕἸ]. 199, 
Αἱ. 248, Βαν. ΕἸ]. 1294) ὡς μήτε ϑεὸς μήτε τις ἀνδρῶν σοβοίσυ Πα 6. 
δὼ ΔΌΘΙ ΠΟΠΙΊΘΩΥ ἄλλος 818 υὐβρυηρΊ]οη6. Τϑϑαγὺ [οϑύβύθ αὐ, μα 
τηϑ Κοίπθη αὐαμᾶ, ἄδυοπ ΔΌΖαρ θη. ΕΠ]τηβ] θυ ἀπα Οὐ θοῦ Βομγ ΊΌ6 5 
ἐγεγήϑει πϑοῖ Ηθβυοῖ. ἐγεγήϑει᾽ ἔχαιρεν. ΤΙπάου, Ὑγθ]οπο᾽ ἐπέγη- 
ϑὃὲν [ἂν τηδριιοι μϑ]0, Ὀδηπουκὺ τοῦ Πϑομύ, ἀδίβ ἐπιγηϑεῖν σθυϑαθ 
Π1Θ Ρδββϑθπᾶ 56. Εν ἐπέγηϑεν ᾿ἰδὺ ἐπέγαϑεν Ζὰ 50Εγθῖθ6π 80 
πο. 712 γαϑούσῃ φρενί. 

161 1,.. ᾿ιπαοτῇ (ΤΠ θϑαῦγ. 1 2. 5. 2820) μπᾶ] 416 Εοττι ἀσχα- 
λᾶν [ἀν πἀπαυβοι βύαθυ ἀσχάλλειν (γ5]. 303), 50 ἅδ[5 δῖον, 248 τι. 
104, ψο ἃ Ηδυπογᾶθῃ ὕὔχθρο. οὐἱύ. Ρ. 068 ἀσχαλεῖ νου]δηρί, 
ἀσχαλᾷ ἴῃ ἀσχαλεῖ σοὕπαθνί τϑυάθῃ τη βθ. ΑΘΥ 80 βαῦ 416 ΘΡΊβ019 
ὥρυϑοῖθ Ὀοῖᾶθ Εουτηθπ κοπηὖ, 50 νγϑηὶσ αταπα ᾿ἰδῦ γουπδπάθῃ, ἄθτὰ 
Ἠδπουθη ὑγαρίβομοη 50116 465. Αβομυ]οβ 418 οἷπθ ΒΌΣΤΩ ΔΌΖΙΒΡΥΘΟΙΊΘΗ. 
Ζαᾶοθιη Ὀ]οῖθύ ἀσχαλᾶν ἄλγοι Τππν. Τρμ. Δ. 920 [γ ἄθῃ ὑγαρΊβομ θη 
ΡΥ ΔΟΠ ΡΟ ΌΥδιιΟἾ. σϑβιομουύ. ὈΘῚ ΚἸπη γϑυ]αηρὺ 81 ἸΚΘΙΠΘΥ αθὺ αγθὶ 
ΘΙΘΙ]Θη. ἀα5 Βαΐασαμα, τῖθ Ὀιπάουῇ βϑὶϑὺ δπουϊζομπῦ. ϑοραν 8508 
Καπῃ συνασχαλῶν 415 Ῥυβοη5. Ὀοίσϑομύος πϑυᾶθμ, πυϑπγοπα 349 ἀὰβ 
Ἐπύ. ἀθπὶ ΞΙππθ νγθηϊο Θη ΒΡ ΥἹΟὗ. 
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102 ἀεί ἐὰν αἰεί ἀηάθγθ Ηδη βου {επ. 
108 Η. 1. ΑἸγοηβ ἀκνάμπετον, 50 ἀδί5 182 δέδια γάρ Ὀεϊ- 

Ῥθ μα] θη σοτᾶθη Καηῃ (δέδια δ᾽ Ῥονβοπ). Ηθυϊθδμπ ἀστραφῆ. Ὀϊηάονῦ 
ἄκναφον τ. 182 δέδια δ᾽ [ὕν δέδια γάρ. ΑἸγοπβ (Ῥμ110]. ΧΧΤΠ 6) 
Ῥεχιθιῦ πϑο Ηθυηδηη5 δουσδηρσ α16 (]οβ86 ἀθ5. Ηδβυοι. ἀκανϑόν᾽" 
ἄγναμπτον δι πηβοῦθ [8116 ὑπ Κουνριου ἀκνάμπετον νόον᾽ 
ἄγναμπτον. 

1607 ἔτ᾽ ἐμοῦ [ν ἔτ᾽ ἀπ’ ἐμοῦ ἀπάθτο Ηδηβο θη. 
110 Τρ δα βηρ]οη6 Τιοβαχσὺ ἀθ5 Μοᾶ, ἀφ᾽ ὅτου (γοπ Ζ ΘΙ υ 

Ηδηὰ ὑφ᾽ ὅτου) ἰϑὺ σοῦ 611] πυϊθάθυ ζὰν Οοθπηρ σϑυγϑοῦ 
ὙγΟΥθ1. 

112 οὔτε [ἀν οὔτοι Ῥογβοι. Απᾶθυθ Ἡδμβομυ θη σθῦθη οὔτι. 
110 Ε τε τένειν [ᾧν τέ μοι τίνειν ΤΌΣΠΘΡαΒ. --- τῆσδ᾽ ἐν τῆς 

Θπάθυθ Ηδηβοῃ θη. 
181 ἐρέϑισε ἔν ἠρέϑισε ΤΥ ΘΌι8. 
ΠΟ 15: Ζ 109. 
189 πᾷ [ἂν ὅπᾳ Τυγμθῦυβ. 
1856 ἐ. ἀπαράμυϑον ἀν οὐ παράμυϑον υπᾶ καί ἴᾺ τε καί 

αθάογο Ηδηἀβο νυ θη. 
187 Ῥὲὺ Νίιεα. Ὀϊεεὺ ἔχων Ζεύς" ἀλλ᾽ ἔμπας ἰώ (ὁονν. ἴπ ὀΐω 

νοι ᾿πρθίον. Ηδη4) τοῦ θἴπθη ἀρΘυβο ἀβεῖσθη ἀπδρᾶξύθ Βυτποὶς 
μαὺ ὀΐω ποσσθίαϑθοθ. Ἡθυτηδηη πἰμηγηῦ τη 56 Π 016 614 πδοῃ ὀΐω, 
ὙΓΘΙΟΠ6Β. ΟΥ ἴῃ οἵῳ ϑπάογῦ, οἰπθ ΤιςΚ 8π, τπιῖι α16568 Δ ΠῈΡ ΒΌ50Π6 
Θγδίθιη τηῦ θη ὙΠ ΘΥΡΘ ΘΠ θη ΟἼΘΙΟ ἢ. Ζὰ πΔοΠηθη. Βοίπθ ππὰ 
Ἡδϑιαβϑί (16 ἀθυ Πμθυβίθι πηρ 5. 248) μα]ΐθη τοῦ Βθομὺ Ζεύς α. 
ἀλλ᾽ ἐὰν Ὀοϊσθβοίχί Ενκιἅγπην. 

189 ῥαισϑῇ ἂν δωσϑῇ (ὦ ἱπ ᾿ἴδιγ8) ἃπάθγθ Ηδηβο υ θη. 
205 ΙδϑῪ σοὴ Νϑεοῖς Ζ. ἢ. Α11. 1885 5. 110 υαπίρυ ν᾽  υρ]θιομπησ᾽ 

γὺη ἔν, Ηδὶς. 789 δηρθίοομίθηθ ὕοὴβ σιγὰ νορ ΥὟἾΘΙ] ἴῃ ϑοπαίζ 
ΘΘΠΟΙΏΙΏΘΗ: ΠΟΙ͂ 8]16ηὰ οϑὺ 80 ΑΘβΟΠΥ]0 πᾶθ60 ΟΥ̓αἐ]0Π15 Δουπἀδηΐϊδ, 
απ ΡΥ ϑΘβθυ τη ἰδού οπθση δ ΘΟ 8} 1085 51121}1 ααοᾶδιη υϑυθου τη 8τη- 
Ὀ1ύα χρυ ηθπ δ, οϑβϑῦ. 

210 “Ἰΐδαιθ ρούϊαβ. Γαῖα τηδίθυ ΤΠΘιμ 15. ἰπ θ]] ρθη δ, Ὡἰϑ] 
Τουΐθ ἰούπτπη ἤππὸ γϑυβιοα] πὶ 8.0 ᾿πύθυ οΙαύουθ δα] θοίτη 6586 θ᾽] δοθαῦ, 
ΒοθΖ. Αὐοὴ 98 0005 Αὐ. Μι5. ΠΙ 5. 40ὅ, Βομδιμδηπ, Οὔβαν 18.556 ῃ 
Οὔδ νοπ ΤΉ ΘΠ15 νυ βομ]θᾶθη βϑίη. Πάρσθσθη οΥΚἸ ἤγθη 510} ΗΘΥΙΠΆ ΠΗ, 
ὙΥ6]οῖκον ΤῊ]. 5. 89, ΑἸιυθηβ ἴἴρου ἅ16 Οὐυιϊπα ἤαίε. Ἶ (Εδαπονὸσ 
1802) 8..9, Κ. "ΤΙ ὍΠΗ Χ ΧΙ ΤΟ 8: 761 

211 ΠΕ ἘΕ απα Πιπάογχέ χρανοῖτο. 
218 ὑπερσχόντας [Ὦγ ὑπερέχοντας Ῥογβοι. υπαου Αἄνθυβ. ἴἰπ 

ΟΡ. ῬὨΠ1. ρ. 817 ὑπειρόχους, Ἡθηγηᾶπη ὑπερτέρους. 
211 Αὐτὸ ἀ6Υ 50}.0]. παἰίθ προσλαβόντι; σον Β]10}} ρα ἀἱθ 

Τιοραγὺ δπάθγου Ἡ. προσλαβόντα ΔΉ ΘΠΟΙΏΙΏΘΗ. 
228 Ηθυηδπη ταϊῦ οἰ πῖρθη σου ησοτοπ ΗΔ Πβοῃν, τιμαῖς. --- Π]16 

5610 ΒΙοΙΙΗ 614 ἃ8. ἁυγοὶ σου ΠΟΘΥΘῊ Ἧ: ΘΘ νυ ΟΠ] ἢ. δι ΠΟΙ ΘΠ 6 
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Τιορᾶτὺ ἀντημείψατο δῦ ΠῸ} οἷπθ Εγβούζαπρ' 465 {Πρ θυ ]!10ῃ6π ἄστοι 
4885 θυ] ΟΠ... 

284 ΕἸ]ΤΊΒ]6Υ τοισίδ᾽. 
289 Νβυοῖκ Βυ]]ούη ἀθ 1᾿Αοδᾶ. 46 5... Ρέΐ. 1860 5. 817 ἐν 

οἴκτῳ ϑέμενος εἶτ᾽ οἴχτου τυχεῖν. Ὁϊ6 ἘγΚΙβττπρ γοπ ῬΆΒΒον 5108 
Πθιμαηα 1ῃ ΒΘΊΠθπὶ ΜΠ Π614 χὰγ Απίρσαθθ τηϑομθη᾽ Καππ 8]]Θ γα] πρ5. 
οὐ το  ]ρ'᾽ 561Π. 

240 ἀλλὰ νηλεῶς Πὰν ἀλλ᾽ ἀνηλεῶς ἘΠΤΗΒΙΘΥ. 

240 φίλοις γ᾽ Πᾶ06 1ο ἔδυ φίλοις σϑβομσίθθθη. Ὑρ]. ΒΙοπι- 
6] 4 Ο6]οβ5. χὰ 1018. --- ἐλεινός ἔν ἐλεεινός Ῥούβϑοῃ. Ηθυτηϑηπ 
φίλοισιν οἰχτρός, νγ6}} Ἰῃ οἰπίσθη ΗἩ. φίλοισιν 5ιθὺ (ΗΘ βυο οἰχτρά" 
ἐλεεινά πα οἰκτρός᾽ ἐλεεινός). ΑΙ γνρ]. Αὐἱβίορῃ. βδῃ. 1068, νοὸ 
8110 Ηδπαβομ γι θη ἐλεεινοί [ἀν ἐλεινοί ἸΔθΘπ. Μιηβομθηκο Πθνπθ 
ἀ6. ῬΏ110]1. ποῦν. βόν. 1817 ρ. 268 χαὶ μὴ φίλοις (δ. πϊομὺ Β6- 
ἐγθυπάϑίθηὔ). 

248 Τ)ὰ8 τ᾽ π80}} ϑνητούς ἴτὰ Μαά. (1π ἀπάθγθη Ηδπαβομτ θα 
ἔ8 810 65) νϑγάδηκὺ τηᾶπ τὶ 700, 776, 948 οἰποι Οαρυῖοθ ἄθυ ΑὉ- 
ΒΟΏΥΘΙΌΘΥ, Ὑρ]. ΑΥβ β0ρ!. θιπθπᾶ. ρ. 21. ἴὖϑϑν ϑνητούς γ᾽. νὶδ 

Θἰπῖσθ Η. μϑῦθῃ, υϑὶ᾽. Μοϑίπθκθ Ρ}}1]0]. ΧΙΧ 281. Ἡθυταδηῃ γε 
παύσας. ἄδσὰ ἨΠαγίαηρ κατοικίσας. --- 61] ἀθογ Μεᾶ. προσδέρκεσϑαι 
ταῦ δαβτθαϊθγίθη σ᾽ μαὺ (γρ]. πο. 6417 προσχαλκεύει [Ὧν προχαλ- 
κεύει). νουπιαϊοὺ Κϑοκ σδῃγρ. ἴ. ΡΠ. 81, 4719 προσόσσεσϑαι, 761} 
65. πιομὺ ἀρ ΚΌδι 56], αἀδ[5 416 ΜΙ ΘΒ ΟΠ θη, 6] 0Π6 οἷ ἀσπιηρίθ5 ΤΎδυτα- 
Ἰθῦθπ Πυθα, ἄθηῃ Τοα γογϑαθσθυαίδυ πδθη. ΥὙ9]. ἀδρθσθῃ ΥΥ 6115. 
ΑΠπιθυκαηρ. 

288 Μοίπβκθ ἃ. Ὁ. φλογωπὸν φῶς (πῖθ ϑϑρί. 25 πυρός [{ν 
φάους ἴῃ ἄθη Τοχὺ σβἸζουο η6}}, ΠΟΘΙ ἈΠΒΡΥΘΟΠΘΠάΘΥ ὟΥ 61] φλογω- 
πὸν σπέρμ᾽. Ὅροι ἰδὲ 416 ὙΥΙΘἀουπο]απρ πίοὺ ᾿ᾶϑυϊρ, πσθπῃ ἄοΥ 
γοχίνασ φλογωπόν Ὀθίοπί. 

Ωδδ--- 5πα ἴῃ ἄθη Ἡδπαβοῃυ θη. βϑτα] 10} ἀθπὶ ΟΠου ΠΤ ΟΥ̓ 
σθρθῦθα. 16 ϑ που γίμῖο ἰδὺ σοι Υ 6] οκον ΤῊ]. 5, 62. (Ναομίγαρ, 
5. 69) Πουρϑβίβ] σογάθῃ Ποὺ Ζυβαίς οὐδαμῇ χαλᾷ ἰδὺ 416 Β6- 
βιβίραπρ ἀαΐάν. ἘΡΘηβο ᾿ϑὺ σ]θιοη πϑοῦμον ἴτπὰ Μοα. ἀθὺ Ῥθυβοπθη- 
γγΘ0Π5681 (ΠΡ.) πἰομὺ ῬὈοὶ 268, βοπᾶθυπ οὐϑὺ Ὁ81] 266 δηρθζοϊϑύ. 
Ο. ΒΙΌΌΘοκ αἰκίζεταί γ᾽. 

200 ὕὔπηοεν ἀϊθ ΕυκΙἄγαπρ νὸὰ ἥμαρτες ν5]. ΜΟΙΠ6υ ῬΒ11Ο]. Ὑ1Π 
Ἰ8ῦ, Οἶβαν ῬΊ110]. ΧΠΠ 608, ΥΘΙοκου Οδύθθυιθηγο ΠῚ Κ΄, 259. 

2604 τὸν κακῶς πράσσοντ᾽ [ἰν τοὺς κακῶς πράσσοντας δῃϊθγ. 
Ἠοἰδὶσ τοὺς κακῶς πράσσοντας αὐτὸς ταῦϑ'᾽, ἘΠΠΙΒΙΘΥ τοὺς καχῶς 
πράσσοντας" εὖ δὲ ταῦϑ᾽΄. ΥΩ]. Ἐππι. 8518. ὶ 

208 Ιοἢ} πᾶ) τοιαῖσδέ με [τ τοίαισί μὲ σ ΒΟ θΌΘπ, ἃ, ΑΒΟΒΎ]ΟΒ 
τοῖος ΠῸΣ Ζὰ φΘΌΥΘΔΙΟΠΘΗ Βοποίηδ, πὸ αἴθ Βοιτη τοιόσδε Γὰγ «ὰδ 
Μοίγαπι ποι Ὀθααθιι ἰδὺ (Ρσοια. 920, ϑϑρύ. ὅ80, ΒῈΡρΡ].400, Ῥοιβ. 000, 
᾿πι. 878). ἘΠ]ΙΙΒΙΘΥ τοιαισίδε πἀπα τυχών. 
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211 Ὁῖ6 Ἀπάθυθπρ σὸπ χαΐί μον 'π καί τοι (ΒΙοιαβο]α, Ἠοτ- 
τη 8} ἰδὺ ππρϑοϊσῃθῦ. 

212 8080]. γρ. βλάβας. εοἰπθ ἀπροβομιοκίθ Βγκ]γαμῃρ. 
Τ᾽ ὍΘΙ πυκνά τοι ΟὝΘΥ πανταχοῖ. 
991 Μαᾶνϊὶν (Αάγνϑιβ. οὐἱὺ. ρ. 189) οὐκ ἔστ᾽ ἂν ὅτῳ: 66. 

γείμαιμ᾽ ἄν (οπθ ἢ σοί). σψοππ Μϑάνιρβ δθίπιιπο νοὰ θυ Νοὺς- 
γγϑπαϊρικοιῦ ἄθθ ἄν τοῦ πᾶτθ. 

294 χαριτογλωσσεῖν [ἂν σὲ τὸ χαριτογλωσσεῖν Αὐποη. ΤΥ Ρ. 16 Ὁ. 
8518 ϑομδιηδπη οὐ κ]ᾶτὺ χόλον μόχϑων ον ϑύγαΐθ αὐίπτητα ἃ. ἢ. 

εν Θυίτηση, θυ βίοῃ 'π ἄθῃ αἴ δαϊου]οσίθη Το άθῃ δι ΒΒρυ ΟΕ τι. 
γουρ]οϊοὺ ὧν δέδωκ᾽ εὔνοιαν (445). Ὁπραββεμα ἰδ αἴ6 Απβιομῦ 
Οἴβατβ (ΡἈ1Ο]. ΧΠῚ 609), σ μοῦ μόχϑων τη παιδιάν τοῖ- 
Ὀϊπᾶοί. Ζιᾶοπι ἰϑὺ ἀ16 Κι θι]αηρ σοη τὸν νῦν χόλον παρόντα ἐγ 
τὸν νῦν παρόντα χόλον σοὶῦ οΥἰγάρ ΠΟ, ΒΥ, ΘΠΠ ΠΟΘΙ δἷπθ Ζὶ χόλον 
σομότίσο Βεβυϊπιιααπρ [ο]ρύ. αθρθὰ Μ,ι Ηδαρὺ ([πᾶ. Ἰθοὐ. Βεγοὶ. 
1860 85. 6), τϑῖσμθν 76π6 ϑἰθι!πηρ πϑᾶθυ ἄθπτοι α16 ΠΗ ἀοἰκβιομῦ ἀπῇ 
σουγβ] 6. ΞΡυΔΘΠΘ. ποὸ ἀυτοι ἀ885 Βοαϊυ πηι. ἀθ5.  θυβιηδίβθβ ἐΥ 
σογθομίξευ σὺ μᾶ]0, σϑυνοῖδὺ Ὀιπᾶου (98 μγΡ0. ἢ, ΡΒ]. 817. 5, 78) 
δα ΤΉ. 1 11 τοῦ νῦν περὶ αὐτῶν διὰ τοὺς ποιητὰς λόγου κατεσχηχό- 
τος (γ61. ΟἸαββθη «. ἃ. 51.), ΠΠ 84, Χοιῃ. Απδῦ. Υ 8, 4. ὅ'8μν νἱθίθῃ 
ΒοΙ 81] παὺ ἀϊθΘ Απάθυυηρ νοῦ Πῦαθυ]οῖη (Βδάοπ τ. Ατῇ5. 5. 898) 
σοίαπαοη, ἄθν ὄχλον [Ὧν χόλον 5ομτοὶὺ (᾿ Μαββϑ᾽, υ9]. μυρίοις ὅ41). 
Μοίπθκα (ΡΏ]]Ο]. ΧΥ͂ 189) παῦ ὄτλον νϑυυπα θῦ, βράξθι. δθ6ν (ϑρ}. 
Ο. ΚΟοΙ. ρ. 221) ἄθι. ψοιτααΐαπο Ηδϑαρίβ ἃ. Ο. τὸν νῦν πολὺν 
παρόντα μόχϑον ἄθῃ ψογζαρ σθρθῦθπ. ΙῸ παρ γάμον τὸν νῦν 
χόλου παρόντα μόχϑον φΘΒΟΒΤΊΘΌΘΗ, 16 ὈΘΙΘΙΐΒ ὙΟΥ ΠΗ ΤΟΥ ΠΒΚΙ 
Ζριίβοι. ἢ. ἃ. αγιηπδβίαὶν. ΧΧ 5. 088 νουρϑβοῃ]ασθη μα. Νϑαθυ- 
αϊπρβ μαὺ ΤΟΊ Π5ΚῚ ἃπ ὅλον σοαθομύ, ἀΌΘῚ ὅλος βομθιμὺ αθ᾽ ὥρυϑοΠ8 
65 Αβοῦγ]οβ πἰομὺ δηρθΊηθ556 2 861Π,) ἀἃ 685 510} πίσρθηᾶβ Ὀθὶ 
ἴσα βπαθί. 

828 Ααῇ 416 εουθιπασπηρ σοη ἀκριβῶς τοῦ περισσόφρων [αὐ 
ΔΙθίπθκ ῬΏ1]1οΟ]. ΧΧ 61 δυβηθυκβϑαιηα σοιπδο ί. 

591 τούτων ὨδῸΘ 10} {ν πάντων σθβοῃτθ θη, 48 πάντων θη 
Τπδύβδομθη ποῦ οηὐβρυιοηῦύ. πηρϑκθηγῦ Ὀιοίοὺ ὅθ ἀθγ Μϑα. 
ταῦτα [ἂν πάντα. 61] πόνων. --- μετασχεῖν [ἀν μετασχών ὙΥ 611}: 
μετασχεῖν σὶπρσ ἴπ μετασχών ἀθ6Υ, νγ811 τηϑη καί ἴπὶ ϑῖππθ σορ ππα᾽ 
πϑῆτη. 16 [Ὧν ἀ16 Βγρϑπζαπρ σὺ μετά τὰ τετολμηκώς γοη 72, 
Ιου Βμθῖη. Μυβ. ΧΙ 5. 515 δηροίϊμηγίθη Β6]θρθ ὅορῃ. Απὺ. ὅ97 
π. Ὁ. Π. 847 51π4 πιομὺ χαϊγϑοπα. 

598 πείσεις [ν πείϑεις σοΌθη Ἰάπσευθ Ηδπαβομυ 6. 

994 ΒῪ. ὟΥ. ϑομτταὺ Απ8]. ὅορ. οὖ αν. 1864 5. 86 πημαν- 
ϑῆς μολών. ; 

998 Ὁ᾽΄ΊΆ6 δ] θυ Βόυτα δωρειάν ἐγ δωρεάν παὺ Α. νοι ΒδιιθθΥ 
Βογρθβίθῦ, ὙΩ]. Μοιβύθυμδιβ αὐ. ἃ. αὐν. Τπβοιγν. 5. 51", 

948 ϑέλοις ἐὰν ϑέλεις σοῦοπ Ἰΐπρουθ Ηδηαβο τυ θη. 
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846 Ἡϊγβομὶν οὐ κεῖ, --- ῬΥάποΚ μαῦ ἄθογα}} εἵνεκα ἴθ οὕνεκα 
σϑάπαογι; ρον οὕνεκα (οὗ ἕνεκα να]. ὁθϑούνεκα) Καππ πὰ Κου- 
Ταπκίϊοπ, πῖομὺ Ῥυδροβιίίομ 561π, Υ9]. ὕπγδθ θρίϑυ. ρ. ϑ8ὅ. Αμάθυβ 
Μαειϑύθυμδηβ ἃ. Ὁ. 5. 170. 

541 χαΐ [ὔν καί ῬΟΥΒΟΠ. 
847-972 51πᾶ ἴῃ ἄθῃ Ηδπβο νυ θη ἄθπι ΟΚΘαΠμΟ5. σΘΡΘΌ6Η. 

ἘΠΙΠΙΒΙΕΥ Παῦ 816 τοἱῤ Βϑομβὺ χὰ βθάθ Ὧθ8 Ῥγοιπθύμθιβ β'ΘΖΟσθῃ 
(ΥΊ βου αι. Βουρῖς Ζ. ἢ ΑἸνονῦ. 1851 5. ὅ88. στ ]]θὰ 941--8ὅ9 
οὔον 847-- 806 ἄοτη ΟἸκβδποβ 185568). 3.8} υἹομί!σ θοιηευκύὺ Ηδυίαπρ: 
16 ΕΖ] απο σοὰ «{πριΐουβ Τηδίθη ἰδ 80 οτοίβαγορ, ἀδ[5. ἀδὺ 
ῬΙΘΒίο ἀυτομ ἄθη Ναμᾷ 465 Ργοιπθίμθιβ ἕαϑῦ Ζὰ γϑυπμ ἢ ΠΟ ἢ 510 ἢ 
βϑιυϑὺ Καπα ρἱϑοῦ. Μρ]. διοῃ ΥΥ 6115. Απιπουκαηρ, 

848 πρός [ἂν ἐς σουίπσουθ Ηδπαβομυ θη. ΝϑΟη Ν᾽ ΔΙ ΘΚΘΠΔ ΘΒ 
Βριιουκαπρ σὰ ἔπι. ΗΙρΡΡ. Ρ. 217, ἀαΓ5 πρός ᾿ϊθν, σγὸ 8η Κοϑίῃθ Β6- 
γγθσιπσ οὗδυ ΒΙοΒύπηρ σϑαδομῦ σὑγογᾶθη Κῦμμθ, ἄθῃ [αν ἢδθθη 
τηΐϊββθ, παῦθη Ηδτίπηρ τι. ἃμπᾶθγθ πρὸς ἕσπέροις τύποις ἴῃ ἀθη Ταχύ 
σοϑβοίχῃ (ΒουρῈ 98} :}». ἢ. ῬΏΠΟΙ. 1800 5. 4177 56Πγοῖοῦ προσεσπέροις 
τύποις); ΘΙΘΥ τη [βδῦθ τηϑ ἐς 815 ὟΝ ἸΘ θυ ΠΟ] ππρ᾽ 6. ουβίθα 51106. γῸ ἢ 

ξσπέρους. πρός ΔΌΘΥ 815 τηϑ 506 Κουγοκύαν [ἂν ἐς θο νϑομύθη ὑπα ἄθιῃ 

66. εν { θου] ἔδυ απο Θπβρυθομοπα χαϑ' ἑσπέρους τύπους ΒΟ, γΘΙθ6Π. 
849 ΒΙοπιῆο]α ἕστηκε κίων .. ἐρείδων ἄχϑος. --- πιϊομίιρ μδ]1Ὁ 

ΘΟΒΟιηδηη κίον᾽ Γὔν ἄθπ Τ᾽Ὲ08]: θύνναβ ἃπᾶθυθβ δῦ ἀθὺ Ρ] αν 8] Ὀ61 Ηοσηου. 
854 πᾶσι δ᾽ [ἂν πᾶσιν ὕς ΜΙποκνι ἃ. Ηθιηϑηη. Οδ᾽βέογα 

τι. Ῥογβοη ὅστις (ο᾿π6 πᾶσιν) ἀντέστη, ΥΥ̓ απ ον] (ΟΌΒουν. οὐδ. ἴῃ 
Α6. ἐν. Οοίθ. 1809 Ρ. 27) πᾶσιν ὃς ἀνέστη (γρ}. ἄδρορθπ Βευρκ 
2. . ΑἸλογῖψ. 1885 8. 946, Τἰπάοτῇ εράᾷ. 1886 5. 5); Νᾶκο Οραβο. 
Ι1τ πίμητηῦ οἰπ Το φυβοιθη πᾶσιν ὅς τι. ἀντέστη 8ἃπ; ΥΥ 61} 
εἷς ὃς ἀἁ.. Ηοϊμπϑῦςῃ (6 ἄϊνοιβα αἶν. τπϑπᾶ. θιηθμᾶ., Βομπ 1806) 
πᾶσιν ὃς προύστη (πϑ ἔγποι Β6ΠῸπ ΤΟΌΘΟΙς γουρ ΒΟ] ρθη, Δ ΌΘΣ 
τ ]Θάον Δαν οἸσθποιθτηθα: σὰ βόρα. Αἰ. 808 Ρ. 8555). Εϊησὶρ τἰ μεῖς 

Βομοιπῦ Ἡθυμδηη5. Ἐπ θη Δ [10Η. 
8569 Ηεϊπιβῦνῃ ὙΥΙΘάουμ. 5. 98 ἐχφυσῶν φλόγα. 
8711 πε Εὐϊίχϑομθ γον 910 ροβοῦσι. Νϑοι 510 ἰδὺ ἄδθν Γ΄. 

ϑὺῦγθηα, πϑπνθμᾶ οΥ ποῦ 809. 20} ϑομΠαἀθυαηρ οἷη ὈΘαθαύβδμηθ8, 
ΘΘἢ. σοῦ Ρίπᾶδι δυνπηΐθθ Νοιηθπῦ Ὀτὶπρύ. ϑερμοῖς .. βέλεσι 
σθαι δπᾶρθγθ Ηδπαβομυ θη, ἀπλάτου πα δος Ππογρθϑίθὶ]ῦ: θυ 
Μο4. Ὀϊοίθῦ ϑερμῆς ἀπλήστου βέλεσσι. 

8718 8, Τιῖθ Ηδηαβοιυ θα. Πᾶρθη ὀργῆς νοσούσης. ἰοθαθαβ 
Ἐον. ΧΧ 18 ὀργῆς ματαίας (α. αἴτιοι ἔὰτ ἰατροί), Ῥ]αῦ. ἴῃ 0150]. 
δὰ ΑΡ0]]. Ρρ. 102 Β ψυχῆς γὰρ νοσούσης εἰσὶν ἰατροὶ λόγοι. ὅταν 
τις ἐν καιρῷ γε μαλϑάσσῃ κέαρ. Ἐπιδίαι!ι. ν». 090, 88 ἀπὰ 100, 21 

ψυχῆς νοσούσης εἰσὶν ἰατροὶ λόγοι, ΘΌθμδο φθορά. Οπομηοῖ. ἴπ 
Βοΐββοη. Απϑοᾶ. 1 ρ. 100. Τπθηῖβι. οὐ. ὙΠ Ρ. 98 φάρμακον δὲ 

ὀργῆς οἰδαινούσης τὸ μὲν αὐτίκα λόγος ἐστίν. ᾧ σὺ τηνικαῦτα 

ἐπράδνας σφαδάζουσαν καὶ ξέουσαν ἔτι. -- Ἡθτιπᾶπη, ὙΥΘ]ΟΒ 6. Ὁ6- 
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τηθυκὺ “νοσοῦσα ΠῸΠ ΘΥῚὺ ΠΙτη18, θὺ τηοάτπτη ΘχοθαθηΒ ᾿γὰ ᾿πίθ]] ρθπαα, 
568 απ88 ποι ἱπηρὶθαῦ τποάσπι π60 ροβϑὶὺ σϑοῦθ οθμϑουὶ ᾿τἃ 6580΄, παῦ 
πϑο Ρ] αἴατοι ψυχῆς νοσούσης σΘΒΟΒΤΊΘΌΘΗ, ἀα61 ΔΌΘΥ π80}} 5000]. Δ 
οἵὗ λόγοι οἵ παρακλητικοὶ ϑεραπεύουσι τὴν ὀργὴν ἀγριαίνουσαν καὶ 
ἐπαιρομένην δι ὀργῆς σφριγώσης σοάδομύ. ἘθΙϑὶσ γϑυτητίθὺ ὀργῆς 
νοσοῦσιν, Πιπάογέ ὀργῆς ζεούσης. ΥΥ͂ 611] φοενὸς νοσούσης. 1) ψυχῆς 
νοσούσης ἄθιη ϑ΄'πηθ ἃτη Ὀθϑύθῃ θη βρυϊομῦ, τ]ὰ τηᾶπ ὀργῆς 85 

Θἷπθ ΒόΠοη ἰπ αἰΐθθ Ηδη βου 6 βίθμθπαθρ Τιθϑαῦῦ, (16 ἃ8 ΟΘΥ 
ἘΥΚΙδσαπρ σὸὰ ψυχῆς νοσούσης Θηβίδπαθηῃ, Ὀθίγϑομθθη πηϊββθη. 

8584 τήνδε τὴν νόσον οἸΘῦ οἷπθ 1ἴπσουο Ηδη βου". 
585 Κοοῖς κύδιστον. --- Οονοὺ μὴ δοκεῖν φρονεῖν. 
886 Ηδηδϑημ ἐμὸν δόκει. σύ, Υ̓ 611 μεῖζον δοκήσει. 
9595 δὲ τὰν ἐὰν δ᾽ ἔτ᾽ ἄν Ῥ]οιηῆε]ά. 
598 ἢ, Ζυν Ηδυβίθι!ππρ ἀθυ ΠΘβρομβῖοι παὺ Ποαθ δέ α. λειβο- 

μένα ΘσΘΘ]αθβθη. (πα. ἱπὶ [Ο]σθηάθῃ 9186 ἔτεγξε πο Ῥᾶγ. ἃ ρθ- 
ΒΟΏΣ]8 06). ϑϑα ραυύϊου!α ΔΌΘΒΒΘ ΠῸη ρούθϑὺ ῃθαπθ λειβομένα 496- 
Ἰοπάστη οϑὺ, 864 δχοιαϊῦ 8]. υἱὰ 1ῃ δα ΙΒ τορμα᾽ Ηθυτηδππ, νγΘ] ΟΠ 61 
δακρυσίσταχτον ἀπ᾽ .. ῥαδινῶν δ᾽ εἰβομένα 5οιγοὶοῦ τ. ἄθοΥ ἀἷθ 
Τιθβασὺ βαδινόν Ῥθιπουκὺ Ῥοίθϑὺ υἱᾶθυ! νϑυιη 6556, αὖ ΑΘΒΟΠΥΪτ5 
ΘΧΡΥ βου τέρεν δάκρυον. δΥοσθη ἄθι ὈΘαθμκΊΠ]οΠθα Θ θ]] προ νοι 
δέ 5. Οὔδθπῃ σὰ 521, Βυγραγα αδοδίύ. συϑιηιη. Αθβοῃ. Ρ. 71. ὙΥ 81} 
δαχουσίστακχτον ἀπ᾿ .. δ᾽ ἀδινόν. Ο. ὙΥΟΙΗ͂ Βῃ. Μυβ. 19, 4θ4 
(μου βομοι Ηθυπδπῃ ΕἸ. ἃ. τηϑίγ. ν. 494) δακρυσιστακτὶ δ᾽. Τ)ὰ8 
τηῖϊῦ θη α ῬΥ͂γ. Ζιιϑδιηπηθηροβοίχζίθ ἀσταχτί ἀδὺῇ πιομῦ 815 Βϑὶδθρ 
σο]ύθῃ. Εδ ἰδ οἰπίδοι δακρυσίστακτα δ᾽ χὰ ΒΟΠ ΘΙ θ6η, τν18. ΒΌΠῸΝ 
Μηποκνί Ὀθιηθυκῦ παύ. ---- ῥαδινόν [ἅν ῥαδινῶν ἃπάθρθγα Ηδπᾶ- 
ΒΟ ΤΙ θη. 

406 ἐνδείκνυσιν αἰχμάν [ἂν ἐνδεικνύειν αἰχμήν δπᾶθγο Ηδπηά- 
ΞΟΏ ΤΙ {6η. 

407 Ἠρηηδηη (δαχρυχέειΣ στένουσα (80 ρσοιΐηρσα Η. ἐν στέ- 
ψουσι), ὈΙΠΔΟΥ ογράησχ περϑομέναν. [οἷ μαὶύθ 8’ ἑσπέριον ἔν 
ἄθη πούνγοπαϊρθῃ Βορυ 

420 1)ὲ5 Πδπάβομν ]161Π16 ᾿“ραβίας ἰδ τηθύυιβοι. ππυιομϊρ, ἃ. 
416 Τιᾶρθ 659 ἄδιη8]5 σγο] οκαπηύθη [8π4θ5 Κοηπύθ πιομῦ ἴῃ 50 

ὈΠΟΘΗΘΙΘΙΠΟΠΟΙ θιβθ γουγοκὺ σπογᾶθη. Ἠθιηϑηὴμπ ΦΣαρματᾶν., 
Ἡοἰπηβόθῃ (ΥΥΊ Θά θυῖ. 5. 488 τι. 1)6 ᾿πίθυροϊ. οοιηπι. α]ῦ. ρ. Χ) Χαλ- 
κίδος (δΔ5. 5] γύμίβοιθ ΟἸα 8, νο]. ϑίθρι. ΒγζΖ. απίϑυ Χαλπίς). 
Μαυίη ᾿Δρίας τ᾽, Ἡατύίαπρ ᾿“ρίας τ᾽ οὔθ᾽ χἀρίας ψγϑρθπ (πο. 428: 
ἀα5. Ἰούχίθυθ απίθυ]θοὺ σγοίβθιι Βϑάθηϊοη (γνρ]. ϑὑπάϊθη σὰ Αβομ. 
5. 12). Ὅροι Ὀιομίον. Κοππίο αἴθ Οαδπθ αν οἰπθθ 50] Ομ  οτίθ5 
πᾶ ὙΥΠΙΚύΣ ὈΘΠδη 61}, 16 οΥΓ Ῥβυβ. 818 Μᾶγος σϑργϑαοιῦ τι. 
οὈα. 29, 302, 81, 9567 416 νου]θύφθθ 51106 ἴῃ ᾿δρτεμβάρης α. Φαραν- 
δάκης Ὀδ]ὰ Ἰαπρ Ὀδ] ἃ Κυγχ σϑποιημσιθη ἢδύ. 

422 [. ὑψίκρημνον [ἅν ὑψίχμρημνόν 8’ Ἐ]ΤΙΒ]ογ. 6 85 
56Π0]. λείπει ὃ καί νουνᾶῦ, σοὶ] τπᾶὰ ἄπτοῖ πϑοιμίγ ο] Ομ θα Ζα- 



140 ΑἸΒδηρ. 

βοΐζ γὸπ 8᾽ ἅδῃ σϑοσγδρῃίβομθη Απβίοίβ σὸπ ᾿4ραβίας Ὀδδβοι ρθη. 
- Βυῖροβ Καυκάσου πύλας. ΜΥΊΘΒΘΙοΥ Καυκάσου λέπας. --- 88 
Τιϑιθτηᾷ θα ὅ6Π0]. τ. τηθῆγοσθ Η. Πᾶρθη νέμονται: ἴθ Πᾶ06 ἀϊθ 
Τμοϑαγτὺ 4685 Μϑᾶ. νέμουσιν ὈΘΙΡΘΠΑΙ θη. 8415 ΑΡΘΟΒΒΙυηρ πϑοὴ νέ- 
μονται 412. 

428 ---480 16 Βδϑρομβίοι μαῦ ΗἨθυτηϑηη Πθυρϑβίθ!]ῦ τἱῦ ΤΊ σππσ 
γῸη ἄλλον τι. ΑΠΠΆΉΤΩ8 δἰποὺ ΠΟ ΚΘ6 πϑο 481. Υρ]. ποι Ὁ. ΒΙΡΌΘοΚ 
Πμοῖη. Μαβ. ΧΙΥ͂ 5. 627, πο μου δαμέντ᾽ ἀκαμάτοις εἰσιδόμαν ϑεόν 
Βοηγοιθί, Ηθιμηβοϊῃ 1)ὴ6 ρᾶγοαϊ ἴῃ Αθβοι. ἴα. ΤΉ ΘΌ. οοπίοντη. Ρ. 8, 
ΟΟΥ μη] 1οὴθ Ζιυβαύχο δορί. 18δ, 912, 9562, 986 πϑομυθιδύ. Ἡθίτη- 
βοῦν} νουτηαίοὺ εἰδόμαν ϑεῶν (80 ἃπᾶθγθ Ηδπαβομυ θη ν ϑεόν) 
δαμέντ᾽. Ταΐ5 ἀκαμαντοδέτοις (ἀδαμαντοδέτοις) λύμαις δὰ5 148 
βϑύϑιητηῦ, ἰδ οὔθη Ὀθπηθυκύ. Τιτᾶνα ἰδὺ 61π ]οββθῖη σὰ ϑεόν. ΑδΥ 
ΘΈ0ἢ ἅτλαν οἄθν ἴάτλανθ᾽ ρσοθῦ 510}, τῖθ ΒοΙΡκ σθϑθῆθη Πδὲ, 815 
Ἰπέθυρο] οί Εὐκϑγυπρ Ζ θυ κθηπθπ. --- Ζτλανθϑ᾽ ὅς Εΐν ζτλανϑ᾽ 
ὡς ἃ. ὑπέροχον [ἂν ὑπείροχον σΘ θη ἃπᾶθυθ ΗδΠβο νυ θη. --- ΨΟΥ 
οὐράνιόν τε πόλον ἴδ! ἀοΥ Βορυ Βγᾶθ: Ηθυτηδπη Ἄτλαντος 
ὑπέροχον σϑένος κραταιόν, ὃς γᾶν οὐράνιόν τε, Ηδ]ηι (Τιθοὐδ. ΑΘβ ιν]. 
ΜοΒ8ΟΗ. 1885) "Ἄτλανϑ᾽ ὃς αἰὲν ὑπερέχων χϑονὸς (χϑονὸς 56Ποπ 
ϑομ2) κραταιόν, Ἰμιατεῖρ τ. Ρ]οἰλμθυ (Βεοι γᾶρθ Ζι: Κυιθκ ἃ. ΕΥΚΙ. 
σοῦ ἃ. Αρδπι. ἃ. 5. Απίὶρ. 5. 28) ὃς αἷαν ἐν ὃς αἰέν (αἶα μεϊ[5ὺ 
᾿Ιμᾶπα΄, πἰομὺ Ἔγα6᾽). --- Εὰ ὑποστενάξει Βοιγϑιθὺ Ἡθυτηδππ, τὰ 
θη ΒΘρυ α68 ΤυΘΘῺ8 2 ΘΘΥΙΏΠΘΙΙ, ὑποστεγάξει Π80 ἢ οογοβ. 
στέγει" βαστάζει. ὑπομένει. ϑυϊάαβ α. στέγει: καὶ στεγόντων, ἀνεχόν- 
τῶν; βασταζόντων, βοι. ἔγρ. 812 πατρὸς [}Δτλαντος] μέγιστον ἄϑλον 
οὐρανοστεγῆ. ϊπάου ὀχῶν ἜΡΈΥΕΥ Του Βϑου στενάζειν τηὰ 8. γΘ 6 ἢ 
65 ΕΟΙσθπᾶθη Ὀ6Ι 6 μα] θη ὑγοσάθη. Π 6. ΗΠ 65 ΤγαρθηΒ βίθῃῦ ΠῸΥ 
ἐὰν στέγειν ἴοε. ἨἩ]ΘΥπ8Ο ϑϊθῦ 510} αἴθ Πθβροπβῖοπ οὗνγα ἴπ 
[ο]σοπάθυ ὙΥ εἶδ μϑυβίθ]θπ: μόνον δὴ πρόσϑεν ἐν πόνοισιν δαμέντ᾽ 
ἐσειδόμαν ] ϑεῶν. ὃς ὑπέροχον σϑένος κραταιὸν γαίας οὐράνιόν τε 
πόλον στέγων ὑποστενάζει. 

4811, δή [ἄν δέ ὙΥε11. --- βυϑός ὰν βαϑύς ἀπάθτθ Ηδπάᾶ- 
ΒΟΥ 61. 

438 ἢ χελαινός [ἂν χκελαινὸς δ᾽ Τιδομτπαπη. ΠΙΠ ον νϑυβϑὺζὺ 

δ᾽ π8ὸ Ἄϊδος. ἨἩθιπηβονῃ νοϑυιπαϊοὺ ἐμβρέμεν ἐὰν ὑποβρέμει α. 
ἀλγοῦσιν [ἂν στένουσιν. ὙΥ 611] ἀχοῦσιν. 

488 προυσελούμενον ἔϊν προσηλούμενον (ταῖν ε ἄδθεν ἡ) παξ 
Αβκθν Πουρθδίθ!]ῦ πο Αὐϊβίοραῃ. τῶ. 780 α. Εΐγαι. Μ. Ρ. 690, 12. 

442 Ἡραΐῃ βροτοῖς δ᾽ εὑρήματα, Μοίποκο δὲ πράγματα, ΕὟ. 
Υν. δοιμϊᾶὺ (ϑαύασα οὐἰδϊοα, Νου-Βύγοιίς 1874) τὰ δὲ βροτοῖς 
δωρήματα: ἄα8 ἰΠθου]θἔθυνθ ἰδὺ συἱο ύϊσ. 

440 Μεοίποκθ εὔσοιαν. 
450 Ε΄. Ῥουβοι κοῦτι. -- ἴρογ ἀήσυρος γν6]. Ο΄. Οαγύϊι5. Βὐπάϊθα 

5 ἃ. ΝΜ]. ΠΥ ΘΕ Οἡ. 
458 Ῥγτοῦγθο ὁδούς 815 5'ἴο. Ἐπ]. ρΡῃγ5. 1 1, Ηθυτηδμη φύσεις. 
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Ῥαῖβ δυσκρίτους ἃ} Ζιῃ ἀντολάς σομῦνέ, πεί Ἡδιπιβόςηῃ ὙΥΙΘα6}}. 
Ξι 48 Ὀοιηουκύ. 

459 σοφισμάτων Ῥίον. ἘΠῚ. ρῃγβ. 1 1, ΕἾον. 81, 1 ὑπ δηᾶθυθ 
Ἡδπαβομτ οι Γγ νοφισμάτων (σοφισ ἃτα Πδπάθ νοι 7ϊπρϑύθυ Ἠδπα). 

4601 Ἠδπιβίθυμτιῖβ (σα [μακίδη. 1 Ρ. 88) μνήμης (α. γραμμάτων 
τε σύνϑεσιν). Πῖ6 Βοιμθυαπρ ΗθυηθηΠ8. Ὑμα]ῦο δρύϊπι8. οὐ Θοιητπο- 
ἀἴὰβ οὰπη ἃρουΐο σθηθύϊννο Ομ] πησὶθαν ἐργάνην. αὐδηι 51] Π]ουσῶν 
6χ μουσομήτορα οϑϑϑὺ ᾿πίθ]]Ποσοπᾶαπι" Καππ πἰοὐβ σθσθῃ 16 ἴἾ061- 
οἰπβὑϊπητηππρ ἀοΥ Ηδπάβοητ. τ. ἀθ8. ϑίοθαθιβ οηβομθιάθη. ΕΒ ἰδύ 
ΘΟ τηϊπᾶϑυ υἱομ ρ' σοϑασύ, σὰ ἐργάνη 561 Μουσῶν ἃτ.8 μουσομήτορα 
2ιι ουσἅπζθη. ἐργάνην σ᾽οοὺ 5.00. ΕἼοΥ. ἃ. Ὁ., ἀθν Μά. παῦ ἐργαν Ἐ, 
γοη 1 πρϑίου Ηδπα 1π ἐργάτειν γϑυ δ πα 6]. 

4638 σάγμασιν ἔζν σώμασιν Ῥαιχνγ. Ηθτυτηδηη 01}} 465 σώμασιν 
γὺη θη Κῦυρϑιῃ ἄθὺ δαΐβιίζομαθῃ Πθιΐου υϑυβύθμθῃ τι. γϑυρ]θι ἢ 
σωματηγός, σωματηγεῖν; ΔΌΘΥ ἴῃ αΙΘΒΘΙη ἾΠΏΘ ρϑίβῦ 68. πιθηῦ Ζὶ 
ζεύγλαισι, διιο π]ομῦ σὰ ἄθπι ἀθάδηκθῃ ὅπως .. μοχϑημάτων γένοιντο. 

406 γένοινθ᾽ [τ γένωνθ᾽ Ῥανθβ. -- ἅρμα τ᾽ ἐν ἄρματ᾽ 
οἷπθ Ἰάπσουθ Ηδπαβοι τ. 

408 ναυτίλων Ἰάπσοτο Ηδηαβο υ θη [ἂν ναυτιλόχων (ἅ. 1. 
ναυτίλων τ. ναυλόχων). 

410 σόφισμ᾽ ὅτῳ ἔζν σοφισμάτων Ἰΐπσοτθ Ἡδη βου θη. 
412 αἰχές ἔὰν ἀεικές Ῥούβοῆ. Βυύποῖς πέπονθας αἰχὲς π. ἀ. 

φρενῶν πλάνῃ. ἨθΥτηδπη π. αἰκὲς π. ἀ. φρενῶν, κακὸς δ᾽ .. πεσὼν 
κακοῖς ἀϑυμεῖς,. Ἠδτίθπρ π. εἰκὸς πῆμ᾽, Ηοϊπιβδί Κι. ϑίπα. 268 
αἰχὲς πεπονϑὼς πῆμ᾽. 7686 Ἀπάογυπσ δῦ πἀπηδεϊσ. 

418 ἢ. Νϑιοῖκ πέπονθας αἰκὲς πῆμ᾽ ἀποσφαλεὶς φρενῶν. ἄλλων 
δ᾽ ἰατρὸς αὐτὸς εἰς νόσον πεσὼν (οὔθ᾽ αὐτὸς ἕλκεσιν βρύων. τνγϑῃπ 
Βαν. ἔν. 1086 ἄλλων ἰατρὸς αὐτὸς ἕλκεσιν βρύων οὔνα πιομῦ 88 
ἘΠαΥρΙ 465, ΒΟΠάΘΥῚ 8118. αἴΘΒῸΥ 506118 βίδιηπη6) δεινῶς (οὔθν χακῶς) 
ἀϑυμεῖς. ὍϊΘ6 τἱομύσο ΒγΚΙἅγτπρ γοη κακός τηϑομὶΐ ἀ16586. νγϑὶὺ- 
σϑμοπᾶθη Απάθγθηρθη πηπϑίϊρ. 

4τῦ Ἠανυίαηρ ἰατέον, Νάποῖκ (Βα]]ο πη ἀθ 1᾽Δ0. ἀθ 80. Ῥόι. 1868 
Ξ. 84) αἱ Μοίποι ΡΏ110]. ΧΧ 62) ὅτοις εἶ (οὔθ᾽ οἵοις εἶ). Ηεῖπι- 
βῦϊ τι. 611 ἰάσιμον (τοῖν 7άπρογθα Ηδπαβου 6 η). Ηθινθγάθῃ 
Ἐὔχοτο. οΥἹύ. ρ. 98 ἰατὸς εἶ. 85. οὔθ χὰ 42. 

419 οὔτε [ν οὐδέ Ἰάπρογθ Ηδηβο γι θη. Τάσθρθη ᾿ἰδὺ πιομὺ 
1πη [οΙσοπᾶθη ἴουβθ, Μψ6 Β]οΙηΠ6]α Μ{1}1], οὔτε [ἀν οὐδέ χὰ δβοίζθῃη. 

494, ἔχουσ᾽ .. χολή [ἀν ἔχοντ᾽ .. χολῆς ΥΙΘΒ6Ιοτ. Μϑπ 
Ὀγϑαομῦ 4150 πιοηῦ τοῖὖ ΗθΥΤη8ηη 2 ΊΒΟΠμοη 494 α. 495 εἰπθ 1 ἴοκο 
ΘΏΖΙΠΘΉΙΊΘΗ. 

4960 Βοϊβὶρ χἄμ᾽ ἄκραν, Ἠανγίπηρ σύν τ᾽ ἄκραν (6:8: συγκα- 
λυπτά τ᾽ ἠδ᾽ ἄκραν). ϑομόιηαπη “Ἰδηρθβ ΕΠ οκθπβυϊοις᾽, ἀθὸν ἡ 
ῥάχις τρεῖς ἐπωνυμίας ἔχει, καὶ ἡ μὲν πρώτη καλεῖται αὐχήν, ἡ δὲ 
δευτέρα ἰξύη,. ἡ δὲ τρίτη ὀσφύς ἘΠ. Μ. ρ. 086, 28. Ηοιαδηη 
ἱμαχρὰν ὀσφύν αϊοϊξ, χοᾶ 68 ρᾷ18 οἰΐδτη οδιιᾶδηι οοΙμρυΘπομαουαί᾽. 
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ΑἸ]ογάϊπσβ μαὐξθ πϑο ἄρ 5010]. χὰ Εν. Ῥμῦπ. 1285 (γρ]. Ατὶ- 
βίορῃ. Βυϊθ. 1064) ἄθὺ ϑοινγαμσ ἅθ8 Ορίου ίθσθβ θθβοπᾶθγθ Β6- 
ἀθαΐαπηρ᾽ 1 ΟΥ̓ ἘΠΩΡΥΓΟΙΠΔ 16. τι. 65 δῦ τηδριοη, αδΙβ π8οὸ} 496 
οἷ οΥβ δΔιβρ 16 δῦ, ᾿πᾶάθη ἀὰ5 ἀυρθ ἀ65 ϑοθΥ ΘΙ ῈΥ5. σοη χαὶ 
μαχρὰν | {κέρκον δῇ (ἄκραν) ὀσφῦν ΔὈϊνττίΘ. Ζα ἀ6Υ ονίσϑη ΕΥ- 
ΚἸᾶγυπρ γ5]. Οἶδα 8. Ὁ. 

δοῦ πάντα [ἀν ταῦτα ἀηᾶογθ Ἡδηβοηγ θη. Νάθοκ πολλά 
ἬΡΘΗ ἘΠῚ. ἴγ. 90... 5; [πιοτοὺ: 1 1089: 

611 ΚρΟκ μ᾽ αἶσα ἔν μοῖρα. 
19 πλήν [ν πρίν Ἰάπσοτο Ηδηαβομυ θη. 
20. οὐκ ἂν ἐκπύϑοιο [ἂν οὐκ ἂν οὖν πύϑοιο οἷπθ Ἰζπρουθ 

Ἡδμαβο νυ. Απάθγθ Ηδπα βου θη σθῦθῃ οὐκέτ᾽ ἂν πύϑοιο. 
21 Ῥϑ]ου οὔ που. 
ὅ22 Ἡροϊχηδδίῃ ΚΥ. 5ύ. 5. 142 τοῦτον [ὧν τόνδε δ΄. 
ὅϑδ Ἠθηπδηη μάλα μοι τοῦτ᾽ ἐμμένοι. 
41 ῬχοΙάϊββ8 νἱάθίυν δανθυθῖαμι ον 6] 1 6 γ᾽ β᾽ στ βοαπβ (Ηου- 

τηϑ). ΠΙπάουῇ γυιοφϑόροις. ΕὙΪίΖΒΟΠ6. χαλχευμάτων. Ἠεοϊπηδῦϊ 
μυρίοις δέμας διακναιόμενον μοχϑήμασιν. 

48. Εὰν ἰδία γνώμα Ποῖδὶσ αὐτογνωμόνως (γν τηδομὺ Ῥο- 
51 {10π), ΠΙπάουῇ αὐτόνῳ (Ομ πο (ἀθν ἅν) γνώμᾳ, Μοίποκο αὐτόβουλος 
ὥν (ϑορύ. 1068), ὙΥ811 οἰόφρων γνώμαν, Ηοἰπιβόναῃ (16. ἰπύθυρ. ὁ. 
α]Ὁ. Ρ. ΧΤ) αὐτοβουλίᾳ, Ὑ ΘΥγ8}} ἠλεᾷ γνώμᾳ. Ν]ΘΙ]οἰομὺ σᾷ δίχα γνώμᾳ. 

δάδ Ῥιπάονῇ ἴδ᾽ ἐγ φέρ᾽. --- ἄχαρις χάρις [ἂν χάρις ἄχαρις 
ΟΣ Θ᾽ "65. 

ὅ48 ἀντόνειρον [ἀν ἰσόνειρον Βοῖδὶσ (ΘΌΘΠπΒο ἰδὺ ὅμο. 819 
ἰσοτίμοιρον 8115 ἀντίμοιρον τ. ἀθον ΒΟΥ ΘΌΘπθιη ἰσο--- δηἰβίδ πα θη). 
Ἡδγμιδηη ἴῃ δδϑ8 λέχος εἰς ἐὰν χαὶ λέχος. | 

ὅ49 Ε΄ δέδεται παῦὺ Μοίμθκθ Ζθιίβοιν. ἢ, ΑἸῦ. 1845 5, 1069 
ουσϑτ)ὺ, --- οὔπως [ἂν οὔποτε ῬΑ]ΘΥ (Ηθυιπαπη οὔπω). --- Ηθγτπδππ 
ἁρμονίαν βροτῶν. Τὶπᾶοτέ οὔποτε ϑνατῶν τὰν Ζιὸς ἁρμονίαν ἀνδρῶν. 
ΤῸ μᾶῦρ8 ϑνατῶν τ. ὅ60 πείϑων (σον μη] 10} βομγθὶ δῦ τθᾶῃ πιϑών 
Ὡ80 ἢ δπάθθη Ηδη 507.) ὈΘΙ 8 μ] θη. 

ὅδ4ά προσιδοῦσ᾽ [ἂν προϊδοῦσ᾽ Ἰΐπρογθ Ηδπαβομυ θη. 
δδ0 ἐκεῖνό 8᾽ ὅτ᾽ Τὰν ἐκεῖν᾽ ὅτε τότ᾽ (ἀπᾶθνθ Ἡδηαβο θα 

ἐχεῖνό τε ὅτ᾽) Βγυποκ. 
5589 Τεαΐίβ δ} που Ηθβίομθ 8415 βομνθβϑίου ἀοὺ ΟΚθδπί θη, 

Ὡ]ο ὐ, νγῖθ ἩΘΙΊΊ πη τηθὶηὖ, 815 ΘΟμ νγθϑίθυ 685 Ῥυοσηθύπμθιιβ ὈΘΖϑι ομπιϑὲ 
ὙΥΓα, ΘΥρΊθ οὐ 510} ἄατϑαβ, ἀδ5 416 ΟἸκθδηϊάθη ἄθῃ Βγδυύσθβδηρ 5 Ώ5ΘΠ. 

5601 ἴδμεν Το ἴπ θυ Κυπβὺ νρ]. Β. Βπρϑιαδπη Π)6 Ιοπθ, Η8]16 
1868 ἃ. Αγομὅοϊ]ορ. Ζ610. 1 5, 57. 

δθρ4 Τιπᾶονῖ ποῖ απο] ἢ. απ Ποβρογύ. ποιναῖς. Η. ϑύθρμδημβ 
ποινά (υἱο σον ποινή) σ᾽ ὀλέχει; 

δὅ0θ01. ἃ ἃ [ν ἃ ἃ ὃ ἔ Τιμάονῖ, --- μὲ τάν ἔν μὲ Ἰάπρθυθ 
Ἡδηβομυβοη. ---- οἴστροις ἴῃ ΜΟ γομ ουβίου Ἠδηᾶ, ΚΟΥΥ. ἴῃ οἶστρος. 

508 ἄλευ δᾶ ἢ ἄλευ᾽ ἃ δᾶ Ὀϊπάον ταῦ ϑομ]θαβηθν (σα Εύγπι. 
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Μ. ν. 60, 8) ατὰ 485 Ὑ ϑυβιηαίβθϑ ψ1Π6π. Ηθυπηδηη τηϊὺ ΑΥ̓Πα]ἀπ8 ἄλευε 
δᾶ. Ζὰ ον Εγκάταησ νρ]. ΑἸγθηβ ΡἘ1]0]. ΧΧΙΠῚ 206. -- Νβοῖ δᾶ 
μδΌ6η 16 Ἡδηἀβο νυ θη ποῦ φοβοῦμαι. τ 6] 0Π65 ΤΥΎΙΚΊΠΗΙΟΣ συ Πρὺ Παῦ. 

510 ὙΥΊΈΒΘΙσ δόλιον ἅμμ᾽. ΚύσμΙγΥ φόνιον ὄμμ᾽, ἸΤΠποταδβ 
(Γάποι. σο]. Απ. 1889, 49 8, 8886) ϑαλερὸν ὄμμ᾽. 

ὅτ2 κπυναγεῖ [ἀν κυνηγετεῖ Ἡθγτηδηπ. 
δ1᾽4 χηρύπαχτος Τὰν κηρόπλαστος ΔΘΙΠΘΚΘ. 
ὅτδ[. αγίαμρ ὑπνολέταν. --- ἰὼ ἰὼ πόποι [ὔν ἰὼ ἰὼ ποῖ 

ποῖ πόποι πόποι ϑΘΙΆ]6γ. --- ποῖ [ὔν πῇ Ἰάπισουθ Ηδηα βου 6η. --- 
πλάναι μαὺ Μεΐποκο εἰπροίί σι. ἨΗδγπιδημ ἄγουσιν {μακραὶ οὔθτ' 
χϑονὸς) πλάναι; Τιπαον οὐσϑηγὺ πάλιν. 

ὅτ τηλέπλανοι [ὧν τηλέπλαγκτοι ϑ'616]6:. 
ὅ19 πημοσύναις [ἂν πημοναῖσιν Ἠδγτηδπη. --- ἐή ἐν ἐ ἔ Εῖθυ 

α. ὅ99, 602 Πιπάοτί. 
δ2 μὲ μαὺ Βυΐαγαῦ οὐσϑηχί. 
ὅ99 κέντροις. ἰώ [γ κέντροισι ΠοΙ5]σ. --- φοιταλέοις ἐΐτ' 

φοιταλέοισιν ΗθΥΤηθΠη, ὙΥΘΙΟΠΘΥ γΟΥΠΘΥ κέντροις (φρένας οὔθ᾽ κεντή- 
μασιν ΒΟΒγοι ύ. 

001 Ἥρας πεαὺ Ἡδηαδπη 8115 ἄθηι 50}0]. τοῖς τῆς Ἥρας εγσϑμηί. 
006 τί μῆχαρ. ἢ τί ἐὰν τί μὴ χρή Μανίϊ (τί μῆχαρ; τί ΕἸπΙ516γ). 
008 φράξε τᾷ ἔν φράζετε Ἰάπροτθ Ηδπαβο!" [6η. 
6009 ὅπερ ἐὰν ὅτι Εύΐγιη. Μ. ρ. 162, 80. 
Ο17 πᾶν γὰρ ἄν [ᾧν πᾶν γὰρ οὖν Ἰάπρσοτο Ηδπαβομυϊθη. Απ- 

ΒΡΥΘΟΠΟΠα ἸΘάοοι ΕὙΪύζβομθ πᾶν δ᾽ ἂν οὐ. 
621 σαφηνίσας Τὰν σαφηνίσαι Τἰηποοᾶ. 
028. μᾶ]Π Ἡργνογᾶθῃ δίαα. οὐδ. ἴῃ ροϑί. βοθῃ. αὐ. 1872 

Ῥ. θὅ τοῦ Ῥα]ον [ν᾿ ᾿πἰθυρο]ουῦ. Ηθυπδπη ᾿ἰϑῦ ρϑποῖσί, πο 634 
ἄθῃ Αὐ58}} ἅθ5. σοῖη 8010]. φησί τύθη ουβθ5 ἃ δεῖ (ἘὙΔΠπΟΙτοα 
χρὴ) γενέσϑαι, ταῦτα καὶ γενήσεται ΔΖ απθἤτηθη, Πδὺ ΘΌΘΙ 80} αϊ6 
2 ΙΒΟΠΘη 6019 ---21 α. 6022---80. Ὀοβίθῃθμαθ ϑγιηπιθίυθ Ὀθιηθγκῦ. 

6230 τοῦδέ σοι [ᾧν τοῦδε τοῦ ΤυτπθΌυΒ. 
0628 Μ ϑράξαι. Οοδοὺ Νον. Τι6οὐ. Ρ. θΘὅὅ ληντὺ ἐὰν α16 Τιὔπρϑ 

ἂθ8 α ἴπ ϑρᾶξαι 4Δ5 ὟΥ οΥἴβρ16] θϑὶ Αὐϊβίοί. μϑὺ. ΠΠ 11, 2 Θρῴάττης 
εἶ πα ϑράττει σὲ 8. 

029 Βυθποῖκ Π80} ΕἷΠΘῚ γὺη ΤΌΠΟ Δησο Δ Πσῦθ ΓΘ ΒΆΤῈ 
μᾶσσον ἢ ὡς. ἘΕἸΠΙΒΙΟΥ ἀδοιύθ ἃπ μασσόνως ἢ ̓ μοί, Ηθτιπδπη 88 
μᾶσσον ὧν ἐμοί. Ὀϊπαου παὺ ὧν δυϊσοποιηπιθη, να]. ἄδσθσθῃ ΚΝ. 
Βόνβίθυ 1)ὴ6 αὐϊνϑούϊομϊβ αϑὰ ΑΘΒ0ἢ. Ρ. 28 (οοπβθπίαπθαμι ποῃ οϑῦ 
τηοάππη ΘΟ 8ΠΑῚ οὖ ΥΘηὶ Ἰρβᾶπι 81 απδηι οὐτᾶ βρθοίαὺ Ἰηὐθυ 56. 6011- 
Ῥᾶ} 811). Τ)8 ἀρου]οίουίο ὡς νογίοἰ σοι ΒΟΚΚου Ηοπιθυίβοιθ ΒΙ Δέον 
5. 814, Μοίποιο ῬΉ1]0]. ΧΙΧ 287, Βομδιηϑπμ ΤΠ 6 το σορ ἄθη Βθᾶθ- 
ἰ6116η 5. 258, τϑίομθυ χὰ ἄθπη Ποϑαϊῥαίθ Κοπιταῦ, ἀαί5 ὡς π80}} 
ἄθπι Κουηρδγδίν τυθηϊρϑῦθη5. Υαύϊο6 11] ΘΌΘηΒ0 συὺ θυ θο θοῦ 561 815 
ἢ οὔθν ἀἃ5 ρ]οθιομιθοαθαίθπᾶθ ἀθαΐβομθ 15 ἀπα θ᾽ (νρ]. αι. 
πο Δ ηζὶ 1.862. ΠΡ ΒΗ 729). 
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0650 Ο. ΒΙΡΡΘΟΚ ἰδ σοποιρύ, αἀἸθθθη  Υ5. 815 Τα ουροὕϊοι Ζι 
ΒΟΓΘΙΟΠΘΠ, ππὰ 80 ΠΙΘΙ 16 80 δῆρσ τ] Κθῆσοπαθ ΨΊΘΥΖΘὨ] ἀθν 
γοΥβ8. Πουζαβίθ]θη. ΜΙ|ὺ τπθὴν Ἠθομῦ πιγὰ τὰϑῃ ἄθη ὅ Ὑϑύββῃ (88 
Ργοιηθίμθαβ α16 ὅ οὐϑίθπ ὕϑυβ6 δὲ ἴο θῃβρυθομθη [8556Π. 

0357 τἀποκχλαῦσαι [ἂν κἀποκλαῦσαι ϑπᾶθοτο Ηδηαβοιυ θη. 
642 Μοά. (ταῦ ἄθη πηρἰβίθπ Ἠδπᾶβομν.) ὀδύρομαι ἀδθοὶ γρ. 

αἰσχύνομαι. Μ|ΡῸ ΤΠπγϑομὺ γϑυβομπιξμῦ τηᾶπ 8]Πσϑηηθῖῃ αἴθ στιίθ ἴΠθου- 
Πϑέθυαπρ ἃ. πἰμηγηῦ Θῖπ6 ΒΟ] θοηΐθ Κουυθύυυ ἀδίν οαΐ; ἄθηπ οὔνγαβ 
ΘΠ άθυθ5. ἰδὺ αἰσχύνομαι πού. ὙΥΊΘΒΘΙΘυ ὀρένομαι. 

θὅ7 νυκχτίφοιτα ἀπᾶοτα Ἡδηαβο θη, νυχτίφοιτα δείματα [ὰγ 
νυχτίφαντ᾽ ὀνείρατα ἩϑΟῊ ΤΥΚΟΡΗγ. 225 Νᾷαοκ. ΥΥ̓ΘῚ] χιθεῦ νυκτί- 
φοιταὰ φάσματα (πμδο} ϑορι. ΕἸ. 602) νου. 

0017 εἰ [ἂν χεὶ Νᾷρου. --  πυρωπόν [Γ πυρωτόν Ἰάπρουθ 
Ἡδηαβο [6 η. 

008 ἐξαϊστώσοι [ἂν ἐξαϊστώσει Β]ΙοΙηΠΕ6]4. 
ΟΥ̓ Ζέρνης τε κρήνην Οδπηίοι ἐν λέρνης ἄκρην τε. ΒΙοιηβο]ᾶ 

ἀντήν τε “έρνης. ΒοΙδῖρ ἃ. Ηθεπδηη “έρνης τ᾽ ἐς ἀχτήν. Ὑν88:- 
ΒΟΠΘΙΠ ΠΟ. νουάδπκὺ τηᾶῃ 416 Πιοβατὺ ἄκρην (ον {Πθθυβομυ κρήνην 
ἄθον νᾶμα (“έρνης τε νᾶμα), ν5]. Επιν. ῬΗδπ. 126 “ερναῖα νάματα. 

080. ἄπτερος ἔν 485 τπηγηθίγιβομθ αἰφνίδιος ΗἩΘΘά]ατα. ῬΟΥΒΟΠ 
αἰφνίδιος αὐτὸν μόρος. ἘΠΙΊΒ]6Υ ἀφνίδιος, Οδἰδίογα ἐξαίφνης μόρος. 
Ἠθυπδπη αἰφνίδια. ὙΥΊΘΒ6ΙΥ αἰφνηδίς (νρ]. Ηθγηᾶππθ Απμ,.), 
ΤΌΟΚοΥ αἰπεινός. 

088 ὅ τι [ν ἔτε "ΠΥ ΠΘΡαΒ. 
084 πόνων [ἀν πόνον ἈΠΑ͂ΘΤΘ Ἠδπαβοιγ ἔθη. 
θ80 ΚῦσΒΙΥ (5. 403) ἔ χϑιστον (γ6}]. 1]. 9, 812). 
6087 ἃ ἃ [ὧν ἔα ἔα τ δ ας 
688 Ε΄ Μϑοά. οὔποτ᾽ οὔποτ᾽ τ ον: ηὔχουν 8610]. τι. ΤηΘ ΗΓ ΘΥΘ 

Η. -- ΗΠουϑημ οὐπώποτ᾽ οὐπώποτ᾽ πδοἢ οἰπίροπ Η.: Ὀπάου 8] 
ἄθα Τοχὺ [ὔνγ Ἰοκοημαῖ!: οὔποτ᾽ οὔποτ᾽ ηὔχουν ἐν ἄντροις ἐμοῖς 
ὧδε παραξένους μολεῖσϑαι λόγους εἰς ἀκοὰν ἐμάν, ϑομδιηδπη οὔποτ᾽ 
οὐπώποτ᾽. Το μαῦρο οὔποϑ᾽ (ὧδ᾽) οὔποτ᾽ σΘβομγίθῦθη. --- δυσ- 
ϑέατα καί ἔὰν δυσϑέατα ἃπᾶθγο Ηδπαβο Υ θη. ---- δείματα κέντρῳ 
ψύχειν ψυχὰν ἀμφάκει ἴὔν δείματ᾽ ἀμφήκει κέντρῳ ψύχειν ψυχὰν 
ἐμάν ὙΥ 61]. ἨἩθυηδηη πήματα. λύματ᾽ ἀμφάκει σὺν κέντρῳ, 
Μοΐποϊτα 2. ἢ. ΑἸΌ. 1844 8. 11 ψήχειν (σβ]. ϑίου. ΕἸ. 88, ὅ8 ὥσπερ 
ὃ ἰὸς σίδηρον. οὕτως ὃ φϑόνος τὴν ἔχουσαν ψυχὴν ᾿ἀναψήχει), 
Θιπμάον δείματ᾽ ἐμὰν ἀμφάκει κέντρῳ ψήξειν ψυχάν. 1016 Ἀπάθγπηρ 
γι 611, Ὑγθιομου ψύχειν τηϊῦ Εατη. 101 σογθοιύζουγσὺ δῦ, ου- 
Βομοιηῦ Α8 αἴθ ἃπηθΒιηθαγβίθ. -- Π)5. οἷπθ ἰώ {Πσὺ ὙΥ81]1, --- Οεἰσ- 
“δοῦσα [ὑν ἐσιδοῦσα ἀπάογτο Ηδπαβο θη. 

100 χρείαν ἔν χρείαν τ᾿ ἀπᾶθτο Η. 
τ00 βάλ᾽ ἔϊι μάϑ᾽ ἀπάθτθ Ἡδπ βου θη. Ἡδυύαπρ' ϑυμῷ ἔμβαλ᾽. 
708 Ηθιηδηη τρέψασα πᾶοἢ οἰηῖσθῃ ἩδΗβοΒυ θη. 
711 ἐξηρτυμένοι [ν ἐξηρτημένοι οἷπθ ἃπᾶθυθ Ἡδηβο υ 
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712 ἵ. Ῥῖ6 Ηδηαβομυ οι μδῦθη ἀλλ᾽ ἁλιστόνοις γύποδας: Τατ- 
πθθυ5 πόδας. ἘΠΠΙΒ]ΟΘΥ γ᾽ ὑπό, Ηαγίυπρ ἀλλὰ λισσάσιν πόδα, Ἠοτ- 
Ἰηδ ἀλλὰ γυῖ ἁλιστόνοις. [16 ἴδοι γυῖα σΟβομυΘΌ6π6 ΒΥ] γα Πρ’ 
πόδας (ἩΘ5γοι. γυῖα᾽ μέλη. χεῖρές τε καὶ πόδες) πᾶὺ 485 ὙΥονὺ Γύ- 
πόδας Θ6Βομδ θη, ὑοῦ τπ8η θη Νϑιηθη θἷηθ8.  ο]]65 μα (Γή- 
παῖδες, ΘΘρ146η). --- Μοίποκθ (ΡΠ110]1. ΧΧ 718) πίπησαῦ Φ]β θα 
πελάζειν τὰ. ἀλλ᾽ οἴπθ Το δπ (οὐ γὰρ προσήγοροι ξένοις πέλουσιν):; 
905. Μογεοῖ (5, 16) ν}}} πδοὸῖ 715 αἴθ ὕοιβθ 729---81 οἰπβθύζθῃ: 
Θἷπθ Το πϑὸῖ 718 βαρὺ Β. Βοίβ (5. 24) σὰ θυ βίβθῃ, 

110 πρόσπλατοι [ἂν πρόσπλαστον ἘΠΙΙ516γ. ὙΩ]. 5171. 
{11 Ἡδυτηδπη πἰτητηῦ δι ατιπαὰ ἀοὺ οὔθ ϑηροί  γίθη Θ᾽ 6116} 

ἄθπ Αὐβία!}} οἷπθθ ὕϑυβθ5 δῃ: σμερδνοῖς ᾿άράξην κύμασιν βρουχώ- 
μενον. 6]. ἀαρσθοθη 6115 Αππη. Πορονί. μδῦ ἥξεις δ᾽ ᾿4ράξην. -- 
ἨΘΙΒιρ᾽ γ}}}} 717--- 128 πὸ 791 γογυβϑύζθῃ, γγὰβ ποὺ δησθῃῦ. 

1852 Α. Νβιοῖ λόγος πολύς. 

188ὅ ᾿“σίδ᾽ [ἂν ᾿4σιάδ᾽ ἘΠ]πΙ516Υ. 
188 Ἡοϊπιβῦϊῃ ὙΥΊθάθυμ. 5. 91 ἐπέσκηψεν (γ9]. Ῥεγβ. 102, 814, 

140). ΔΌοΥ ἐπέρριψεν ἰδῦ ΟΠαγΑΙΚ οΥἸΒ.ΌΙΒΟΠ ΘΙ. 
141 2 μηδέπω ᾽ν (58ο Τατη. [ἂν μηδ᾽ ἐπῶν) νρ]. Ασ. 1200, 

γγὸ Βπρου ἀλλόϑοῳ ᾽ν Θπηοπαϊουῦ παὺ (ΑἸ γθη5. Π6 οὐδϑὶ οὖ ἄρῃ86ι. 
Ῥ. 24 Ῥεοχυϑιίοιῦ 416 Αρμᾶγθθθ Ὧ65. ε δὶ ἐν ἃ. σνϑυϊϑησὺ μηδέπω 
προοιμίοις). ὙΥΊΘΒΘΙοΥ μηδ᾽ ἐπῶν ἐν φροιμίοις. 

142 ἢ. Τὰ ᾿οκβιοιῦ δυ ἀδ8. ΓΟἸρθπάθ αὖ (σὺ δ᾽ αὖ σοίθπ ἀ16 
Ἡδπαβομυ θη πὶ [0]. Ν.) παθ6 1ον ἐν πον ἐὴ ἐή (416 Ἡδπαβ ιν θη 
ὃ ἔ) ἄθη ποντθ σθρθῦθη, ἀδταϊῦ 810} αὖ αὐ 696 ὈοΖίθμθη Κϑηη. 
ΑΡΘΥ αἴ16 Ν. 148 ἢ. ϑ᾽πα ῬΘ5561 ἃπ 1ο σουϊομύθί, πα ἀον Οθσθηβαῦζ 
ἴῃ τί που δράσεις κτλ. ἰογάθγὶ σὺ δὴ (οξγ᾽ ἤδη) κέκραγας. 

149 πέδοι ἔν πέδῳ Πιμάοτῇ, 
Τῦ8 ἥδοιο ἄν ἐὰν ἤδοιμ᾽ ἄν οἷπθ ἀπάθυθ Ηδπαβομυν. 
100 Μρᾶ. ὄντων τῶνδε μαϑεῖν σοι (ν σοι ἴπ Ἰἰδατἃ) πάρα: 

ΤασπθΡτι5 τῶνδέ σον μαϑεῖν πάρα. Ῥο!εὉ2 νογτατι οὐ τῶνδέ σοι γηϑεῖν 
πάρα. ὟΥ 61] τῶνδ᾽ ἰανϑῆναι πάρα. Ὀϊ6 Μογάθυθπῖβ ἄθι 5'06116. ἰδ, 
6 65. βοῃθὶηὐ, 815 ἄθυ {Π θυβ ιν νου τῶνδε ἃ ὈΖυι]οιύθη, 1η|0]06 
αβυθη 48 γνϑγαγἄποίθ σοὶ ΠΔΟΠΠΘΥ οὐσἐπψὺ ουάθπη τηπίβθθ πα γοῃ 
γεγηϑέναι (γεγαϑέναι, ν5]. ΟΠο. 712 γαϑούσῃ) παν γαϑέν ἀθτῖσ Ὀ]160. 

101 Ἐ Μοίποκο σκῆπτρα δὲ στερήσεται οἄο᾽ δ᾽ ἀποσυλήσεται. --- 
Ταᾶνσ κενεόφροων. 

1060 Ῥτγάποῖκ ϑεμιτόν [ἀν ῥητόν. 
410 Απάθτθ Η. παῦθῃ πρίν ἔν πλήν ἃ. λυϑῶ ὰν λυϑείς, 

Ῥιπάονῇ πλὴν ἐὰν ἐγὼ ᾽κ δεσμῶν λυϑῶ, Ἠανίαπρ πλὴν ἐγὼ αὐτὸς 
ἔκ δεσμῶν λυϑείς, ὙΥΊΘΒ6]6ν, ἀν᾽ (4. 1. ἀναλυϑείς) Τὰν ἄν. 

112 αὐτὸν ἐχγόνων ἔν αὐτῶν ἐγγόνων ἃπᾶογτο Η. ; 
110 σαυτῆς [Ὧν σαυτῆς τ᾽ ἃπάοτα Ἡ. Β]οιμῇοθ]α μή τι, Ηοτ- 

Τηϑηη σαυτῆς γ᾽. ᾿ᾶπη πϊϑ.6. 685 χαὶ μὴ σεαυτῆς γ᾽ Πποϊίδοῃ. ΨΡΊ. 
Ζὰ 248. 

βοησιοβ, Ῥεοσαθίμθαβ. 8. Απῆ, 10 
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180 δϑαθυ ἀδυῦ τη εἰ πόνων ΚΟΥΤΙΘΊΘΥΘΙ, ΠποΟ}} σοβίαἰἑθὺ γάρ 
ἄθῃ ϑεαΐχ ἢ πόνων --- ἐμέ ὈπαΡξπρὶσ σὰ τηϑοπθη. 

181 Απᾶθγθ Ηδῃ βου θη. Ὀϊθίθη ἐχλύσοντά με. 
182. τούτοιν μᾶῦθ ἰὼ {᾿ τούτων σοβθίζί. 9]. τηθὶπθ 

Βύαάϊθη Κ΄. 46. --- λόγων μᾶ06 10) ἔν λόγους σΘΒοΒγΊΘΌθη, νγ8}} ἄδυ 
Αςο. ΠῸ φθβθύψὺ σαταθ 815 αἰ οἰσίθβ ΟὈ]θκὺ σομ ἀτιμάσῃς. ἘΠΤΊΒ]ΘΥ 
λόγου, Ἡθὶμηϑοθῃ ἀτιμάσῃς μ᾽ ἔπους. Ζακα5 ἀτιμάσῃς φίλους. 

184 Ἠογνουᾶθη φράσω πλάνην. 
90. ἠπείροιν [ἂν ἠπείρων Ἠογνοτᾶθη. 16 Τιΐϊοῖκο πο 791 

1δῦ σοῃ Ηθδί τι. Βυαποῖς Ὀθιημουκὺ σγογάθηῃ. ῬΆΙΘΥ {011 ΕὙστη. ΓΧ 4685 
Προμηϑεὺς λυόμενος: εὐθεῖαν... ἄφνω πῖον οἰπξσθπ: ΔΌΘΓ 16 
Βορεάδες πνοαί Κῦππροῃ ποῦ πὶ Οβύθη ΘΗΡ ΠΟΘ. ὙΥΘ ΘΠ. 

192 πόντου ἴὔν πόντον ἀηᾶθγο Ηδπ βου θη. 
1941. Ηθηπᾶπῃ Φορκχυνίδες [ν αἱ Φορκίδες. ΘΌΘπ50 797 οὔτε 

γύχτερος. --- ΛΥΊΘΒΘΙΟΥ χυκνόφορχοι 80 Ηθβυοι. φορκόν᾽ λευκόν. 
στολιόν, δυσόν τ. Εῖπαγ. ΒΑΚοΟΙ. 1802 πολιόχρως κύκνος (οὔθ᾽ κυκνο- 
κόρυφοι. κυκνόκορσοι). 

801 ἘΠΙΊΒΙΘΥ τοιοῦτον ἕν σοι, ΒΙοιηΗθ]α τοιόνδε μέν σοι: γ9]. 
ἀασοσθη Οὐγᾶθ δρὶρυ. ρ. 80. ---ῬἩ μη ᾿ἰϑὺ Ῥα]θγβ ψουτααύιηρ' 
φροίμιον (τ: φρούριον). 

8085 Πιπαουνῇ ἀκλαγγεῖς. 
806 ἔ, πόρου [Ὧν πόρον ἃπάθγθ Ηδηαβο νη οπ. 856] ον Πλου- 

τωνόσπορον. --- ]ΏΒ]6Υ γῆς. ΒοΙΡΚ, τ] ΟΠ Υ {80}. ἔ. ῬΆ]]Ο]. 81, 
4090 ἄρου ἀ1θ παντοτρόφος λίμνη μᾶπαο]0, Κελαινῶν, ὙΥΙΘΒΘΙΘΥ χελαι- 
νόφυλον. Δ ἈΠ ΒΟΠΘΙΠΠ1Ο. ἰδὺ τηλουροῦ δὲ γῆς σὰ 50ΠγΘΊ θη. 

8117 ἐπανδίπλαξε ἐὰν ἐπαναδίπλαξε Ἰ)πα ον. 6]. Ο. θν, ΜΆΠ]οΥ 
Τ)0 Ῥθα: 501: ἢ. 1Ὁ- 

822 ἥνπερ [ἀν ἥντιν᾽ Ἡργμιδπη, ὙΘΙΟμοΥ δθοι ἣν πρὶν ἠτού- 
μεσϑα [ὔν τοὔο]ο πδ], ττὰβ Κύομ]γ (85. 408) φιαρβθῃ]ῦ. 

820 γάπεδα ἔὰν δάπεδα Ῥογβοη. Ὑρ]. πο. 798 τ. Ῥιπάογ 
Τι6χ. Αθβοῃ. πηΐον γάπεδον. Μαίποκθ λάπεδα, ΘΙ] γῆς πέδα. 

8551 ϑᾶκος Τὰν ϑῶκος Βυυμοῖὶς. 

895 ΤυλμθραΒ ἔσεσϑ᾽ εἰ. Τἰπάον “πο νϑυβὰϑ δαὺ ἀθ]θπ 8 
δδὺ δῦ οὃχ ἄποθιιβ γϑυβῖρυβ ἀθίθουϊβ οοπῆαθαθ᾽. δίβ πὰν αϊθ δ ουΐθ 
μέλλουσ᾽ ἔσεσϑαι 8158 ΘἸ]οΒδθτα σὰ {ἰ]σθη βοῖθη, μᾶρθπ Ηδυίαῃρ (ἢ δὴ 
μάκαιρ εἶ), Ηοἰπιβόθῃ ὙΥΙθάουι. 5. 177 (κλύουσαν εἴ τι), ΥΥ ΟἹ] (εἰ 
τὴν τάλαιναν) νοττηπίοί, ἀπᾶ ἴον ΠᾶΡ6 τηϊοῦ ἐπ πθι ἀἴθθθπ ἃπηρ6- 
ΒΟΒ]Οσβθθη, ἱπᾶθιη ἴθ οἴπθη αθάδηκθη ψῖθ χλύεις μάται᾽ ἢ τῶνδε 
προσσαίνει σέ τι; νϑυταϊίϑίθ. ΑΡΟΥ ἄθυ Ζυβαίς μέλλουσ᾽ ἔσεσθαι ἰδὺ 
Ὡϊομῦ ἀπ Υϑα 8. 

838 ὙΥ͂6Ι] πἰτησηὺ π8ο]ῖ ἀϊθβοιι 6.56 δἷπθ Τιἴΐοκθ 8η. ᾽ν (θ- 
ἄδηϊο 'ἄοπθο δᾷ πᾶπὸ ΟΥ̓ΙΒ Θχύγθιη δ π ΤρΘΙὰ Ὑϑηϊγθε᾿ ᾿ἰθοὺ πὶ 

Ργϑδβ, χειμάξῃ. 
889. μέλλονθ᾽ ὃ ΒΔ0Θ 1οἢ ἐὰν μέλλοντα σοδοίχῇ. 
840 κεκλήσεται [ἀν κληϑήσεταν Ἰΐπρογθ ΗἩδπα βου θη. 
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848 ἢ ἘΠΙΙΒΙΟΥ τέϑησ᾽ ἐγκύμονα. Ῥϊπάονῖ ὑπΠοὺ τα ΕΠ] ΠΊΒΙΘΥ 
849. ἀθΥ δὴ 18 ϑ06116. θἰπθ8 δηάθυη σοίγθίθη 581. Ηθυτηδηη πἰχητηῦ 
80) ἀθιηβθῖθ6η οἷπθ Γἴϊοκθ ἂῃ (παύσας τε μόχϑων τῶνδε φιτύει 
γόνον πϑ0}} ΞΌρΡΡΙ. 812). Πὲ 416 Ευνϑμππυπρο ἄον υζθαρσαπρ' ΓΘ Ε]Ὁ 
τ. (ἃ, χαὶ ϑιγών πο ἐπαφῶν ἀθονη 5 δύ, 50. βοπϑιηὺ Πϑιτηβῦθῃ 
4α5 ΒΙομύσα σοσοῖοι σὰ Πα θη, τυ Θ] ΟΠ ν᾽ τ΄ π80}} ἐπαφῶν οἰησοίιϊσὺ 
ππα φιτύει γόνον [νγ καὶ ϑιγὼν μόνον σοδοίχῃ δῦ. ---- ὙΥΊΘΒΘ]ΘΥ 
γέννημ᾽ ἁφῶν ἔὰν γεννημάτων (Ηεἰταβόθῃ μἰθέϊι φιτυμάτων), ππποτρ. 

88 πεντηκοντάπαις [Ὧν πεντηκοντόπαις Ἰΐπρονθ Η θη βου θη. 
8ὅ8 Μϑᾶ. τπῖῦ ἄθπ τηθϊδίθη Η. ϑηρεύσοντες, νγἃ8 ὟΝ 611 ταῦ α΄. 

Βθὀπλθτυμρ᾽ γουίθιαισί, ἀαίβ ϑηρᾶν τ. ϑηρεύειν ΟἰοΥΒ. 6] ΓΌΟΙΣ 
“δυ]αρθπ, ουυθιομθηἢ Ὀδάθαίο, ΠΙπαᾶουῇ ϑηρεύοντες ἃ15 ΘἸπΙροη Η. 
ον Πιομίον πὔταθ ϑηράσοντες σΘΒΟΒΥΘΌΘΗ ΠΆΘΗ, ὙγΘ ἢ 61 ποῦ 
ἀὰ5 Ργᾶβ. δ 6 βϑύζθῃ σγο]]θη. Υρ]. δορύ. 400 μαντεύεται γο1] οὐ βίθυ, 
μαντεύσεται γο φυγοῖίου Ηδπά. 

89 ἢ, Νᾷιοκ φϑονῶν δὲ σωμάτων εἴρξει ϑεός. --- σωμάτων 
Καῆῃ παν δα Ἃ16 9πηρίγωπθη, πιομῦ δα ἀ16 Φάμρ]πρθ ὈθΖοσθη 
ΘΥᾶθη, ἨΗθΥΙΠ8ΠΠη Ὠϊπιτηῦ ΖΥΙΒΟΠΘη δέξεταν τ΄ ϑηλυκχτόνῳ εἰη8 
Το ἃπ. Απᾶρυθ 1θβθὰ δαμέντα (τ16 οἷἰπθ σουίησθ Ηδηᾶβοιν. Πα) 
οὔθ δαμέντας. ὍοΥ ΒΘΏ]Θυ βοποὶπὺ ἀθη τηθίβίθη ἱπ δέξεταν. Ζι 

Ἰθσθα: Ηδγύαπρ κχλάγξεται, ϑομδιπαπη ΡΏ11Ο]. ΧΥΤΙ 228 δ᾽ ἐνέξεται 
. ἄγει δαμέντων. ὙΥ. Ἠοβιπδπηα 98 μγῦ. ἢ. Ρῃ. 88, ὅ89 δεύεται .. 

ἴάρει δαμάρτων. ο΄ πᾶρ6 ἐγὰπον δ᾽ αἰμάξεταν γουπιιθοῦ, μδ]06 ΔΌΘΥ 
70 χὺ ἄθη Ταχὺ ἐγ Ῥυϑαομ 8 γ. 

804 ἐπ’ [ἂν ἐς Ἰάπσεγθ Ηδηβοιγ θη. Ἐθθηθο 860 ἢ, ἀπαμ- 
βλυνϑήσεται [ὦν ἀπαμβλυϑήσεται τπαἃ δυοῖν ἐν δυεῖν. 

810 Ηθυμηδηπ καἰ ϑοιί δέ ἐὰν δεῖ, 16 ΘΟΠΟ]Θη., Ὑγ610}16 
Ἡθυτηδππ Ζὰν Βοϑἑδυρτηρ Θῃ Πνῦ, σϑμῦγθη χὰ δ1ὅ. 

8102 [οἷ παῦθ χλεινὸς ἶνις ἔν κλεινοῖς (δμάουθ Ἡδηβομυ θη 

κλεινός) ΒΘΒΟΒΤΊΘΌΘΠ, τγ61} οἷ ϑαρδίαμθν [8 ]0, ἀπα ἐκ τῶνδ᾽ παοὴ 
πόνων “ΘΟ ΘΙα556η. θὰ ΤΠΘΠΥΘΤΘ ΔΠΙΘΥΘ Ἐπ ποῖος 1 ἀοὺ ὅ5:18]- 
Ἰὰπσ γο ἐν τπας ΒΟ υϑηθη (τῶνδ᾽ ἐκ πόνων ἐμέ, ἐκ πόνων τῶνδέ 
με, ἔκ πόνων τῶν ἐμέ, πόνων τῶν ἐμέ). 50 Βομϑῖης αἴθ Τιθϑανὺ ἀ65 
Μρα. χλεινοῖς οἷπθ γϑυθιπάαπρο σοῦ χλεινός ππᾶ ἶνες (νος τπᾶ ενις). 

ἐχ, τῶνδε ΔΌΘΥ πϑομύγ 1686 γρβπσαπρ Ζὰ 561π. ρ]. ΡΆ1|Ο]. ΧΧΧΙ 
ΤΠ: 

814. Ηδυμδπη 815 Ουθ], Τιτανὶς ϑεῶν, Ηοϊηϑδ!ῃ Τιτανὶς 
ϑεός. --- ΕἸηϊσο Ηδπάβομσ. πᾶθθπ χρόνου [ἀν λόγου (γ6}]. Ῥοτε. 118). 

811 ἐλελεῦ ἐλελεῦ [ὔν ἐλελελελελεῦ Ῥααν. 
8:18 φρενοπλῆγες ἔζν φρενοπληγεῖς Οονεοί. Νῶοι ἄθν Απδ]ορὶθ 

ΚαΠη 65. παν αἴ6 Εοτπ φρενοπλήξ, πΙομὺ φρενοπληγής βθθθη: 
881 χραδία [ἄν καρδία ἃπάθγο Ηδμἀβομυ θη. 
884 Απᾶθγθ Ηδηβοιυ θη παίουσ᾽ [ἀν πταίουοσ᾽. -- ΠῚ αἱ 

ἘγΚΊδγτπρ νρ]. τηοῖπθ ϑὐπαϊθη χὰ ἄβοι. 5. 8. 
887 ὅς ἐν ἦν ὅς ΤΥΙΚΊΙ 03. 

Τ0Ὲ 
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8938. ΜΙΘΙ]οιομῦ ἰδὺ χερνήταν γ᾽ χὰ ΒΟ, Γ ΘΙ ΘΗ. 
894 ΥΥ611, ψϑίομον 8817 ἣν Ὀδιρο 810, μήποτέ τοί μ΄. 
895 Γ᾿ πότνιαν ᾿ιαὺ ὙΥΙΠΟΚΘΙ τη πη οτρϑησί. --- πλαϑείην γαμέτα 

ἔὰν πλαϑείη (τοι ᾿πρδίθι Ἠδπᾶ ἴῃ πλασϑείην Κουνῖσίου Ὁ) ἐν γαμετῷ 
(γαμετᾷ νοι ζπρϑῦον. Ἠδπηα) (δηΐου. 

898 16 ΕΥκΙάγαπρ νοὰ ΤΠ δαθυ]θίη (χὰ βορι. Ο. Κύ. 668) νῖν- 
σἸἰηϊίαβ τηου δ] πὶ ΘΟΠαΙαπη ἀθίγθοίαηβ ΖανοἸσυσθιβθπα, σιθοὺ Πον- 
Τη8η} 616 ΠΥ ΚΙ απρ ὙἹΓΡΊ 85 ΠΟ ὩΠΊΘΠ8 810 1πι8 ΤηΔΥ Ὁ] 1. 6. ΘΧ- 
ῬΘΥΒ. ΘΟΠΌΌΙΙ. 

899 ἀμαλαπτομέναν ἴὰν γάμῳ δαπτομέναν ΥὙΥ 61]. 
900 δυσπλάνοις τι. ἀλατείαις [ἂν δυσπλάγχνοις τππᾶ ἀλατεέαισι 

ΘΠ 4θγ 6. ΗΠ βου }{6η. 
901 Ηἶ ΕἸΤΉΒΙῸΥ τ. ἩθΥμδηη νγ01]6} δια δύ ΟΡ 5016 ΠΘΒΡΟΠΒΙΟΙ 

πουβίθ! θη. Ηθιπιᾶπη ἐμοὶ δέ γ᾽ ὅτε (ὅτε ζν ὅτε ΑΥὐμα]άα5) μὲν 
ὁμαλὸς ὃ γάμος, ἄφοβος. οὐδὲ δέδια μηδέ τού μὲ κρεισσόνων ϑεῶν 
ἔρως προσδράχοι ὄμμ᾽ ἄφυκτον. Βούπθ. Ὀοίγαομίου τοὶῦ Βθομὺ οὐ 
δέδια 8415. ΟἸοββοθ. σὸμ ἄφοβος. Ἰπάου ἐμοὶ δ᾽ ἔτε μὲν ὁμαλὸς 
ἄγαμος ὃ βίος ἔν πατρὸς δόμοις. ϑοπδιπδηπ ἐμοὶ δὲ τίμιος ὁμαλὸς 
γάμος, ΥΩ] ἐμοὶ δ᾽ ὅτῳ μὲν ὁμαλὸς ὃ γάμος, ἄφοβος. [6 Πᾶ06 
δοτιμενομαλός ἴῃ δὲ τιόμενος ὁμαλός σοϑπαογί, --- [πη ἘΟΙ]σΘ μάθη 
ἀΠσθὰ Μαβογανθ τ. ΒΙομιἢθ]ἃ ϑεῶν, ϑοιναἐχ τ. ὈΙπάου ἔρως (κρεισ- 
σόνων ἐμοῦ ϑεῶν ἄφυκτον). --- προσδράκοι [ἂν προσδάρκοι ϑ'ΊΥΙΠ105. 
- Ῥιηϑονῇ ἀπολέμιστος τι. γενοίμαν" Διός. 

07 1. Ῥδη 1ιεβατύθη αὐϑάδη φρονῶν α. τοῖον, Θ]6Π6 ἃπάθυθ Η,, 
062. Βοθονύ. Ὀιθίθη, σθρθηῦθου μαὺ Ηθυμιδππ τη Βϑομὺ 16 μϑϑανὺ 
465 Μρά. Γδβϑύρϑπη θη. 

910 ϑρόνων τ᾽ [ἅν ϑρόνων δπᾶοτο Ηδη βου θα τιπᾶὰ πατρὸς 
δ᾽ ἐὰν πατρός τ΄ ΤΌΣΠΘΡαΒ. 

911 τόδ᾽ Μ γοῃ οὐβίθι, τότ᾽ γομ πσϑίοσ Ηδπᾶ. 
918. Ν τοιόνδε (ὥ νου ᾿ζπρδῦθι Ηδπα ἀθθυσβομυῖθθθπ). Ἠαυύαπρ' 

καὶ τῶνδε. 
9117 Ῥοβοη τινάσσων χειρὶ πυρπνόον βέλος, ΥὙΥ 611 τινάσσων 

συυρπνόον χεροῖν βέλος. 
921 16 Ηδπαβομυ θη σοῦοπ αὑτῷ. 
922 εὑρήσει ἔν εὑρήσοι ἃπᾶθγο Ηδπηα βου θη. 
928. ΒΙομπιβο] ἃ βροντάς. ὟΥ 611] ὑπερφέροντα. 
924 πέδων πᾶρθ ἰοὰ ἐὰν νόσον ((π Μ 88 νόσων ἰκονγῖρ θυ }) 

σΘβ ΒΘ ρθη. Πἴ5 νόσων δἃ8 ἄθι Εν] γαπρ ἔνοσυν τπα ἀοΥ ΘΟ] [8- 
5106 ων οἶπθθ ἃπᾶθυθῃ δ, ογΐθϑ δαἰθίαπάθῃ δύ, πᾶὺ Πθυθυάθπ Ρ6- 
του. ΠΙΘβου ἀδομέθ δὲ βάϑρων (οάοι πέδου). Ηδτίαμηρ' τενάκτορ᾽ 
ἔννοσιν. 

9206 1,. Θομιϊᾶϊ τῶνδε πρὸς κακῶν, νὙ61 Μ καχῶν γοη Θβῦθυ 
Ἡδμπᾶ, κακῷ νοπ 7 πρδίον Ἠδμα δμιαύ. 

939 [ πῶς δ᾽ α. δ᾽ ἄν Τὰν πῶς υπὰ δαί δάθιθ Ηδῃαβο θη. 
984 τοῦδ᾽ ἔτ᾽ [ἂν τοῦδέ γ᾽ ΕἸΙΉΒ]0Υ. 
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942 Νδυοῖκ Βαυ]]οίϊη ἀθ 1᾿Αοδα. ἀθ 5. Ῥόίθυβ. 1865 5, 8ὅ 
τὸν Διὸς λάτριν. 

945 ξ, ἐφημέροις [ἂν τὸν ἡμέροις ἅπᾶθτο Ηδπαβομτγθη. -- 
Ἐὰν πορόντα παῦ 68 νἱθ!]θἰοὺ προδόντα (38) σομθ᾽ἴβθη. 

948 Πὰ ἄθι Μϑά. πρὸς .. . τ᾽ (ἀν ρου ὧν γοὴ συγοῖθου Ηδπα) 

Ὀϊθέθί, 50 βομϑιπῦ ὅ16 ουιπαύθηρ ΠΙΠα ΟΣ β, ὑυΘ] Ποὺ πϑὸ 996 πρὸς 
οὗ τ᾽ 5ομγοιοί, δῖη Ῥ]αΐχθ σὰ θη. [ἢ ο]θιο θυ ΝΥ βῖβθ [αἰβύ Ἡ ϑυυηϑηπ 
πρὸς ὧν τ᾽ δαΐ. ΑἸ]θΐη 65 Ἰδϊβὺ 5100}: Ὀ61 50] 06. Αὐἤίαββυιπο (88 
ΤΘΙηραβ γ0 ἐχπίπτεν πϊοπὺ σαὶ ον κ]άγοα. Ἰάγαμα Παὺ ΤΟΤΏΒ]ΘΥ ταῖν 
Βθομὺ πρὸς ὧν (οἰιπθ τὲ) νϑυϊαποι. ΥΩ]. σὰ 248. -- Εὰν ἐχπίπτει 
Π8 06. ἴθ ἔρά που ἐκστίσστοι σϑυυααϊθῦ. 

950 ἕκαστ᾽ ἔκφραζε ἂν ἕκαστα φράζε ἃπᾶθτο ἩδΗαβοΒυ θη. 
959 Ἠουνθιάθηῃ καὶ κάκιστα, 5ΘἢΥ ὩΠΒΡΥΘΟΠΘΠᾶ, 
9601 γὲ ἐὰν δέ ἀπάθτθ Ηδπαβομυ θη. 
9658 ῬαΑ]ΘΥ ἐμοῦ. 
906 Μρᾶ. καϑώρεοσας. ὙΟΥ ὁ δἃ18 ἐ ΟΟὐδΘΥ ὦ Ρϑηιδοηῦ δύ, 

δπᾶθγθ Ηδη βου θη καϑώρμισας. Ηθυτηδππ χατούρισας, γγὰ8 ΠΙΘΥ 
πἰοιῦ σοοϊσποῦ ᾿ἰϑὺ. 16 πάπηρ' οσας ὔππίθ νυ] πη θ ἢν διῇ χαϑήρ- 
μοσας. ἀἴ68688 δῖ χαϑήρμασας Ὀτγησθη, ἀα ΔΌῸΠ βοπϑὺ καϑηρμόσϑαι 
πἀπᾶᾷ χαϑηρμάσϑαι γουνθομβο]ῦ πυϑυᾶθη. Ζι καϑήρμασας (Βαδὺ ἀἸ6ἢ 
Γοβύρ δ θ 7) νυρ]. Ηθβγοῖ. ἑρμάζει᾽ στηρίζει ἃ. ἥρμασεν᾽ ὠχύρωσεν. 

908---070 5᾽πᾶ ἴπ θη Ἡ. ποοῖ ἄθπι Ῥυουηθμθαβ σοσθῦθη. [)16 
τὶομίῖσθ Ογάπαπρ μαὺ Εγίαταῦ Πουρθβίθ!]ν. ἸΙπαου, ὙΠ Υ αἱ 
ΒΒ ΒΥ {Π|6η6 Οταππαηρ ὈΘΙ 68]. γν1}}} 9700. τοῦ ΚΙΘΏ] βἰγθιοῃ θη. 
Ο. ΒΙΡΡΘοΚ μϑ]0 908---9710 ἐγ ἀπθομῦ. Μ|ὺ Πθομὺ μαὺ Κϑοὶς 8170. 
ἔ. ῬΏ11Ο]. 81, 840 τοῦ Βοιδὶρ νοῦ 970. οἷπθ 1 ἴοκθ ΔΘ ΠΟΙΏΙΉΘΗ. ---- 
φῦναι [ἂν φῆναι 9609 ἅπάογο Ηδη βου 6. 

974 Μδ]οίκθπδου (χα Ἐπιν. ΡΗδη. 6052) δ δἰποὺ σου ρθη Η, 
συμφορᾶς (γ4]. ϑορι. Ο. Β.. 646, Τμακ. ΝΙ 28). Ῥθη Παίῖν οὐ κ]ϑνυ 
Ἡδυτηδπη ῬΤΟΡΙΘΥ οᾶϑιι5. ἐποβ᾽ τι. τϑοιὑξου σὺ ὙΥΘῚ] ταῖὐ ο. 81. 

9717 σμικράν [ἂν μικράν ΒταποΙς. 
980 Εὔν Προμ. ὥμοι. Ἕρμ. τόδε Ζεύς μδθΘη. Τιϑομιηδηη (6 

ΠΟΥ. βγϑύ. ρ. 124), Μβίποίκθ, ᾿ὰ. Βομποιάθι Προμ. ὥμοι. Ἕρμ. ὦμοι; 
τόδε Ζεύς Κονγὶρίουί, νγϑὶ] δἷπθ ΑΠθΠ] 6. θα Αβοηγ]οβ ΠῸΡ ΒΙΘΥ γου- 
Κοτητηΐ. ΕΒ ᾿ἰδύ 8061 ὦμοι, τόδε χὰ 5οῃγϑῖρθη. ΥᾺ]. ϑὑαάϊθη χὰ 30}. 
5. 406. Τ)᾽΄ . ΠοΥκδτημ] ὁπ Αὐββιυμο σορ τόδε Ζεὺς τοὔπος οὐκ 
ἐπίσταται (Βοῖμθ: Τογθιη 14 γοοαθαϊαμη πο586 δίααθ αὐἱ 80 πϑραῦ, 
αὖ (αἱ παπαθϑηη ἀο]οδῦ, 564. ρουρθίπα ἔγαδύαν ἔθ ]οἱδαθθ.) θαύβρυϊοιῦ 
θη ΖαΒθιη θη Πδηρσθ πἰοῃΐ. 

984 Ὁ. 1] ἸΚα10 61 π8οῖ] 996 πιηβίθ]]6η. 
986 παῖδ᾽ ὄντα μὲ ἔν παῖδά μὲ ἀπᾶάογθ Ἡδπάβομυ θη. Ηθτ- 

Ἰηϑ ἢ ὥστε παῖδά μὲ (ν5]. Ἠοϊπιδόϊα Ιπᾶϊν. {091]. 5.18). - 
988 πεύσεσϑαι [ἂν πευσεῖσϑαι ἀπᾶογτο ΗδΠαβομυ θη. 
992 αἰϑαλοῦσσα [ᾧν αἰϑάλουσα Οδηίου. 
99 φράσαι [ἂν φράσειν ἃπάογθ. Ἡδη βου 6η. 
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998 ὦπται [ν ὦ παῖ ἃπᾶονθ Ηδηαβομτ οι. ὙΩ]. ϑομο]. τε- 
ϑεώρηται. 

1001 8]. Ὑιοκθηδου χζιι ἔπι. ΗἸρρ. 805, ἘΠ]ΠΊ5]6Υ χὰ ϑορῃ, 
0. 1545. Ν- Ηδαρὺ εἰν ὁ 5. 0: 

1002 μήποϑ᾽ [ἂν μηπάϑ᾽ ἅπάογθ Ηδπ βου θη. 
1008 ἴ. κέαρ | λιταῖς Γὰγ λιταῖς | ἐμαῖς (Βορβονί. κέαρ λιταῖς ̓  

ἐμαῖς) Ῥογϑβοη. 
1009 ἢ Νϑοῆ οἰπθὺ Βθιπθυκαμρ' σοη ἀνία], Π8.06 10} βἰϑίῦ ὅθὺ 

ἔράπουθη. Ἀπάθυτπρ λιάξῃ (γ6]. ἩΟΒ ἢ. λιαζόμενοι" σκιρτῶντες) α85 
ὈΤΕΡΥ ἀΠΡΊΙΟΠ6. βιάζῃ πὶθαθγθιπσθβοῖζί. ΒΌΥΘΕΒ σφαδάξεις [ἂν βιάξῃ. 
Αποὴ αἴθ Ἀπάθυυπρ σὸπ Ἐπ πτΣ ππι: ὕὔθει]. 8. 95) δάκνων 
ἐὰν δακών (πδοῖι 5610]. Α) υῖγα ἀπυοι ἀ18. οθθη ἀπροίμσίθ 566116 
ΕπΥ. ΗΙΡΡ. 1228 415 υπηδίϊρ ΘΥΊΘΒ8Η. 

1018 Θερθπ αἴθ σϑυ μη] ἢ δασθποιημηθηθ ΑΠάβυτιπρ' γῸΠ 
Βύδη]ΘΥ μεῖον πἰτητηῦ Ηδ]γὰ (Τ,Θοὐῦ. Δ Θβο ἢ. Ρ. 9) 485 ἀθου]οίοσίθ μεῖζον 
1η ϑομαῦζ. ΥΩ]. δ} ΒΟΠδτηδηη δίαπέϊββα 8Π. Οριιβο. ΠῚ ρ. 87. Ἐπ 
νγάγαθ ἀδππ μηδενὸς μεῖον ΟὟΘΥ ΥἹΘ] 6 ἢν μεῖον ἢ μηδέν ΠοΙίβαη. 

1017 ἢ, Α. Νδιοκ πέμφιγι βροντῆς. . πατὴρ ἀράξει τήνδε α. 
1028 διασπαράξει σώματος. 

1021 ΒΙοιηῆθ!α ἄψορρος. -- δέ σον [Ὧν δέ τοῦ οἷπθ 7ζπσϑυθ 
Ἡδηαβοιυιθ. 85 γὙϑυβι μου μβ τοὶ βομθίηῦ φύγθοκὶοβ. Πδὶβὶρ δ᾽ ἔτι. 

1023 Ῥϑὰν σώματος δάκος μέγα. Ἡεοϊπηδοτῃ ὙΥΊΘάοτη. 8, 480 
σώματος μελάνδρυον. 

1025 Α. ῬΆ}1}15 χελαινόχρωτον. ϑηΒΡΙΘΟΠΘπά. --- ἐχϑοινάσεται 
ξάν ἐκϑοινήσεται Νᾶθοκ ᾿πιν. 50. 11 5. 11ὅ. ρ]. Ἐπισ. Κγκὶ. 8117 
τεϑοίναται, ὅ80 ϑοινάσομαι, ἘΠ]. 896 ϑοινασόμεσθϑα. 

1026 Ηατίαπηρ καὶ τοῦδε. --- τὶ ἔν τοὶ ἅἃπάβθγθ Ηδηαβομυ θη. 
1081 Τπ Μ' 80 λίαν εἰρημένος ἃ λείαν εἰριμμένος Ἰκουγ]ρστθοτί. 

ἨἩαυίαπρ γουτππίεὺ ἐτήτυμος. ΥΊΘΒΘΙΕΥ ἐρρωμένος, 6 πᾶ 06 ἐγ ΠΟΥ 
8η ὀρϑούμενος (,,510ὁ} ὈΘΥΔΕΥ δἰ θη, 5810} θοβίδιισοπας, γὙρ]. 
Ηοτοά. ΝΠ 108) σοάδομί. Αὔοὺ ἀ85 νου !θέεσίθ Βοῃϑιηῦ ΠΑ] 8 Υ 
Ζιι 8611. 

1054 ἢ, Ἠδιπηβόϊῃ Κυ. 5 αα, 5. 247 φρόντιζε μὴ δυσβουλίαν 
φρονήσεως ἀμείνον᾽ ἡγήσῃ ποτέ. ὙΥ 61] παῆπι ἔν Π ΟῚ ΦυυΊΒΌΠ6π ἡγήσῃ 
ππΠ4 ποτὲ οἰπθ [ιἴϊοῖθ δῃ, 0611} ποτὲ Κϑίπθι ὅιππ Π8Ό68. 

1086 Τὰ ΜΝ ἰδὺ ἄμεινον ἴὰ ἀμείνον Κουγριουί. Ὑα]. Μοίποκθ 
ἘΠῚΙΟΙ. ΙΧ 5. 299. 

1037 Ε΄. ϑομαϊ θοἰγδομίοὺ α16 Ὑονίθ ἄνωγε... πιϑοῦ 815 Γηΐθν- 
ρΡοϊαύίϊομ, ἃ. Ηθυιμᾶπη 110 ΒΟΥΠΠαΛΑΥ τ. Τ10{. ΠῚ 2. 5, 211 5ἰπᾶ σο- 
πϑὶσὺ ὈδΙσαβύμπημηθη. Υ5]. ἀασθθθη ΟΌΘΠΗ ζὰ 190. 

1089 πιϑοῦ [ἴν πείϑου τ. 1048 ἐπ᾽ ἐμοὶ διπτέσϑω [ὰν ἐπί 
μοι βιπτείσϑω ἀπᾶθτο Ηδη βου θη. 

1040 Τ)αἴβ ἅϊ6 [οἱ σοπᾶθῃ ἃ πδῃ ἐἰβυϊβομθπ ὐγβίθιηθ πὶ δηἐ οί - 
Βοῆου οῖβθ 5101. θῃίβρυθομθη, παὺ Ηθυηᾶππ Ε]. ἃ. τηθίν. Ρ. 784 
Ῥοιηουκῦ. 
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1048 ἢ Βομαϊ κῦμα δὲ πόντον. ῬοΒΒοΥ Ἰδ8ὺ ὙΥ 611 ἴτὰ [ο]σθη- 
θη ὕἴϑιβθ τ᾿ π8ὸ τῶν ψ85. 

1082 Ηθιτθᾶππῃ Ῥρυδϑίεγθπα νἱ θέαν ἀρια ΑΘΒομ ]ατα ἀπίϊ πῖον 
ἕονυτηδ στερεαῖς. πᾶ γούϑιι ἀποαιθ 174 π8ὰ5 οϑί'. 

1066 Εν μὴ παραπαίειν πᾶ 06 10 μὴ οὐ παραπαίειν [τ ποις 
Θυδομίοί,. ὥ. 027, 787, το ἅποὸὴ οὐ ἴτὰ δΙθα, πγβρυϊ πο] πγθ5- 
Θ6]α 5561 υγϑϊ. 

1057 ἡ τοῦδ᾽ αὔχη [ὧν ἢ τοῦδ᾽ εὐτυχῆ Το. Πιπάονῇ ἡ τοῦδε 
τύχη. ὙΥ Ἰπο κϑἰγηᾶππ ἡ τοῦδ᾽ εὐχή. “8605 εἰ τάδ᾽ ἔτ᾽ αὐχεῖ, ν61]} 
7άμπρονο Ηδπαβομυ θη εἰ τάδ᾽ εὐτυχῆ (εὐτυχεῖ) Ὀϊοίοπ. Ατ8 αὔχη 
ΒΟΠΘΙπο 416 ὈθΙᾶθη [ιϑβασίθη εὐχή τι. τύχη Θαἰβίϑπ θη. Ζὶ 5611 1. 
1688. 510}. χῖιι εὐτυχῆ νῖὶθΘ 408 ναυτίλων πα ναυλόχων πιὰ ναῦυτι- 
λόχων γεοΥθυπάθη χτ ΠΒΌΘΗ. 

1068 γ᾽ αἱ [ἀν γὲ ΤασπορυΒ. 
1000. ποὶ ἔϊι ποὺ οἷπθ ἅπάθιθ Ηδηάξομυ. 
1008 Βοίμο τοὺς γὰρ προδότας. 
1011 ἁγώ δι ἅτ᾽ ἐγώ Ῥοτϑβοη. 
1018 ἀπέρατον ᾿5 ἴῃ Ν' ἴὴ ἀπέραντον νοι Ἰἀποβύεν Πδη γϑυ θθββοτί. 
1081 Πατύαμπρ ο]δαθῦ, ἀδΙβ π801} σεσάλευται 2702 ὲϊ Απαρξδίθ 

ααξρ 8 }]6 1. Βθῖθη, νοὶ. σὰ 1090. 1Θ Ὀιροάϊθ θηὐβρυϊομῦ ἀθι Τϑύγα- 
ῬΟΘΙΘ ψι0 ϑορὺ. 1009, 101, γ8]. ΥΥὀδύρμα) ατ. Μ, 2. Ααῇ. 5. 170], 
τηθῖπθ ϑίπαϊοπ 4. ἄβει. 8. 70. 

108 τ 1092 εἴλίσσουσι τι. εἴλίσσων ἔν ἑλίσσουσι τι. ἑλίσσων 
ΤΌΣΠΘ Ὀτ8. 

1087 ννϑρθῃ ἦθὺ Κοπίγδῃιθυίθη ΒΌΥΠῚ ἀπ ἀδν νου δησουαηνσ 
ἀν ταὶ. ]θυθῃ 5100 σομ ἀντίπνουν 011} Κ18}}} (ρ. 79) πάντων ἀπο- 
δεικνύμενα στάσιν ἀντίτυνοον 50. γοΙθοη, Πιπάον ἀποδεικνύμενα οἷη- 
ἴδοι. νΘΡΊ]ΆΒΒ6η. ΟΟΘΥ 815 (Ἴ]ΟΒΒΘΠΙ {γ οἷ ἃπάθγθβ ὑνγουὺ Ὀουγμο ὔθη. 
Δ ΊΘΒΘΙΟΥ τι. Μοίποῖτο ἀντιόπνουν (νγ61]. Ηεδγοι. ἀντιόφρων᾽ ἐναντίον 
φρονῶν τπιηα ἀντιοστατεῖν) οὐδ᾽ ἀντιόπουν. 

1090 ἴὔπη ἀἴθθ65 ὥγβίθμη ἄθπὶ Θηβρ ΟΠ θ μάθη γο]]]ζοΙη ΠῚ 6ἢ 
ΒΊ61ο.. σὰ τηδοπθπη, ἐσὺ Ηθυπδηη ὦ Θέμις, ὦ Γῆ γοὺ ὦ μητρός οἷη. 
5. σι 1081. -- ΕἾπθ Ρυγθομδπαθ ΕγκΙ πιῆ σἱθοὺ Κϑοῖς Φ8 8170. ἢ. 
ῬΆ1]ΟΙ. 81, 486 (πἰοιὺ Μαίδου τ. Αἰπμθι, βοπάθυμῃ ἄθΡ Αἰμθι ]]θῖη 
818. Βθῖπϑυ δαιύίου. Γμαϑῦ τγϑγάθ που 6). 

Ζ4ὰα ἀθη Εταρσιηθπῦθη 465 Προμηϑεὺς λυόμενος. 

ΤΠ. Βὰν χαλκοκέραυνον γϑυτααίοῦ Ηθιϊηδπη χαλχομάραυγον (Η 6ι- 
Ὑγθγθη χαλχομάρυγον), 611] χαλχοστέροπον (ν5]. χαλκοῦ στεροπήν 
Π. 11, 83). Αὐοὺ χαλκοκέραυνον Ὀδἀθαίοῦ ἅδ886106 νγῖθ χαλκοστέρο- 
πον. --- ᾿δδκεανοῦ Υ̓ 5616. ---- ΤΟ εοῖς πώντων τροφόν. 

ΙΝ. Ῥαραᾶρθουρ ἀντίδουλον. 
ν΄. εὐϑύνοι [ὧν ἰϑύνοι Νδποῖς. 
ΝΙ. Ηθυπιᾶπη ποῦ τό, Ἡεἰμηδδθα (6 ᾿πίθυΡο]. σοπημ. 81}. ρ. 1Χ) 

ψλῦϑι [ὔν τοῦτο. 
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ὙΠ. ἥξεις Τὰν ἥξει Θύδη!ου. Δθιηθο ἵξει. --- ϑνητῶν δῦ γοῃ 
Ἡθδίι οὐρϑηψί. --- δίκελλ᾽ [ἂν δικέλλης Ἠοϊδίοίη. 

ΙΧ. ἕρπε τήνδε ἀν ξρπετὴν δέ, ἀᾶπη πνοὰς ἵν᾽ [ἂν πνοαῖσιν 
ἀπ ἄφνω [ἂν ἄνω Οδδαιθομτβ πᾷ Βοηύθυ. ᾿Ααἰβουάθηι Πδ06 ἸΘῃ 
στρόμβον [ἂν βρόμον σθβομνΊθ Όθη, νγ 681} βρόμον νγϑά6: Ζιι χαταιγίζοντα 
ΠΟΘΙ 815 δα] κῦὺ σὰ ἀναρπάσῃ .. πέμφιγι συστρέψας γμαίδι. --- Ὁ 16 
ΥἹΟῚ ογβθ εὐθεῖαν... ἄφνω 1} ῬΑΙΘΥ οὔθη πὸ 791 οἰ πβθίζεμῃ, 
πάθη 61 792 περῶσαν Β0ῃγοιῦ. ΑΌΘΥ 5. χὰ 791. Αποὸ α16 Εοτί- 
βϑύζιμηρ' ἔστ᾽ ἂν ἐξίκῃ Βρυϊομῦ ἄασθσθη. ΥΩ]. χὰ 711, --- 16 χζισϑὶ 
Ἄογ88 ἐξευλαβοῦ .. ἀτμοί [6110 Νποὶς γεϊῦ Οοπίπρίομ ἄθιὰ ϑαύγγάγδγηδ, 
Προμηϑεύς σα. --- προσβάλῃ [ὃν προσβάλλῃ (ἀδδαθοπαβ. --- κοὐ δίχα 
ζάλης ἄτμοί Π)]16]5. 

Χ, 2 Βὺ: σάφ᾽ οἶδα 5Βοῃδὶπὺ σάφ᾽ ἴσϑι Ῥαββθῃμᾶθυ. --- ὃ λίψῃ 
ἐὰν μέμψῃ [0)1815. --- βέλη ᾿χλιπεῖν ἐὰν βέλη λιπεῖν Μοάνρ. --- 
6 Μοίμβκθ σὲ ἔν σ᾽ ὃ, Οομοὺ σ᾽ οἰκτερεῖ πατήρ. --- 7 νέφη ἐὰν 
νεφέλην Η. ΥοΟΙΓ, --- ὑπερσχών ἔν ὑποσχών Οδδααθοπαβ. --- ὃ σὺ 
βαλών [ἂν συμβαλών Ῥα]Ππδδῖα5. -- ὃ διώσεις Τιϑοραᾶγάϊδ, διώσει 
Ῥορτθο ἔν δῃώσει. 

Ὀ. Μούτγτα. 

ΡδτοἊοϑ. 

Ἐγβύθ ϑίγορμθ 198 --- 18 --Ξ 144 --- 181. 

ΞΞ ἐξ ἀθλν ν-Ξ τα) ΟΣ ἀο ἘΞ ας  Ξ 

ἀτνυς αἴξ αῖθ ἃς. 

Ά Τν Ἐ  τΌ) (ΟΣ (2 το) τς ΣΥΝ 180, 146 

Δ ἘΞ ΛῈ 

ΟΕ ΚΑΟΣ ΟΣ ἐϑπεη με ΚΣ ΟΣ δ Ξ 135. 51 

ἀνοῖῖθ ύτορμθ 18 --- 100 --Ξ 178 --- 188, 

ἰο εἰ  Θ Ξι ὩΣ Ξε 5. 

τ σε 160. 1γ9 

πε τ ἐξ κὰ-- 

ω Σ υσόοσ λυ ὦ ἘΞ 

σι 

λυ λυ - 

ρον τ ἘΞ οὐδηχυε σι κου  ολον 108, 184 

λ αὐ ξΞ ξύλο ὩΣ ἘΞ τὸ 

Πγδύθϑ 8110}. 

᾿υνϑίθ ϑίσορμθ 8971 --- 400 --ΞΞ 400 -- 414. 

ΓΕΓΤΕΕ γΦΥΔΡ οι Υ 3} Θ  ΑΞΞΙ αἰ οὐλν ναταΣ, 

Ὄπ ΧΑΛ αὲ 

τὸ να Λ 400, 409 



(ς ς 

ςρῦςν Ἐς 

Ὁ ὡς Ιν Ι 

ππ  τὴ- 

τ τ 

σον “- 

ΞΡ τ τ λο).-Ξ 

“- ὡυ..-- 

ςς οῦς 

Ι Ι 

ΑἸΠδῃρ. 

ΙΝ 

᾽ν 

Ζνοιίθ οΡ 6 41 -- 419 -- 420 --- 424. 

Ις 

ς ες  ς ὡς 

θυ δίσορμθ 498 --- 480 --- 481 -- 48. 

ΠΤ σέ τυ οὐ - Ὄπ τ πτ π  ΞΞ 

πο ἘΞ 

, 

ἘΣ δ τνθα τ υρ Οὐ ΘΑ ΟΞ ΤΟΥ͂Τ ἀΞ. 

Δνοιῦο5 ϑύδϑι ΠΗ. 

Βυβίθ ϑίσορμθο 526 -- ὅ8 --- 580 -- 544. 

πα τ Ὁ 

πο τ λ σλ' ὑλτὴ σθηντς 

λ Ξ ΟΛ προ Ρ  Ρ- 

ΞΘ παν οι ον αν 

Ζνοιίθ ϑίσορμθ ὅ48 --- ὅ82 --- 588 ---ὅ60. 

πο τ πὸ Ξ 

κι ΞΟ ΞΞῚΞΞ 

ποτὰ 

Ξοῦῦ, (ΟΞ ον «Ξ. 

ἀυλτ τ λυ -- 

πο ππ νπΞ' ἀ θ τὺ ΞῸ Ἐπ 

Μοποαᾶϊο ἀοχΥ Το. 

Ῥγοοᾶοβ 5θ6--- 578. 

406, 414 

41, 430 

481 

48ὅ 

ὅ80, ὅ40 

550, δὅ8 

ὅτο 

158 



184 Αμμδῃρ. 

Θίτορμβ 514 -- ὅ88 -- ὅ98 -- 600. 
ἘΠ ὩΣ ὦ -- πὴ λυ π -- 

-- ὦ -Ξ τ δος τῶν -Ξ 

κ΄ τ 

-τοσ .2.Ὁ.- 

τ τὰ τε λυ: ὦ Ὁ 

--ἥἣἫ᾽  -- Ὡς -ο τ -ὰ - 

--ὰχιὐὐ-  ὺ “-.- 

αι πὶ τ εἸχυν τὐὐρθου-Ξ 

τ ἀλ -- Ἐν 

πὴ λ ὦ “Ξ Ὧν τϑλο μὰ ΟΣ ἘΞ Ξ το) 2 

2 θι τ ὦ - 

τ πλεχῦ  Ξ 

ΒΕ τὴν νου τας 

ΞΡ τ ὐλελ  - τ 5 

ὩΣ ἴθι ες τ πὸ Ξ-ιρς ὐ-- 

τὐεν ολυλ ες ΤΩΣ ΕΞΞςς ἐξ 

ὔ  πΞ -Ξ οί Ξ - 

ΟΒοσκοη 687 --- 09. 
τ Ξ υ αστνε τς 

-πῖλὦ ἘΣ, Ξ ὧὦΝσλ Πὲ 9 τ 5: 

ΑΞ τσ -Ξ τὴ ΕἸΣ ΤΣ: ΞΞ 

τ αἰῶ ὐλς  ξϑνκος πὸ ἘΞ ΜΚ ΞΞῚ [9] 

τυ - τσ) λς- 

-ὸ - πὸ - - - ---- .-- 

τ Ξ ει ξξ 

υ΄..- :Ζ ΒΞ ΟΞ 

Ὀυιύνοϑ θαι 01. 

Θέγορμθ 887 .-- 898 -- 894---900. 
ζ΄ουξυῦ-- 

ρρΞ ὑλ τ λ τὸ τὸ τ - ὗν Ξ 

πε π᾿ πὰρ τ πὐ πσ τ 5 

--ζ --- σοῦ ξΞ ον - 

 π΄έΠἘΦΘΠ λυ - 

π᾿ ΞΘ ΞΘ ΡΥ "Ὁ 

ΕΡοᾶοβ 901 ---9060. 

υ“ςυὐυνυ-νυυνυυνυν..- 

πα - τ -ὐὺς- 

Ὄπ Ξι Ξουυ τθὺν 

ωψμωυωυνυυνυυνυυν Ὁ 

του σῦν :ι.-. 

υ ΞΟ ΞΙ 

ἔω.»ὦ .. .-- 

ὅ1ὅ, ὅ94 

ὅ80, 600 

δὅ8ὅ, θ0ὅ 

890, 897 



ἔπμαθ Το ὙοΥαρ σου Β. α΄. ΤΘΙΌΠΟΙ ἴῃ 1,61} 216 ἰδὺ ΘΥβοΒίθηθη ππὰᾶ 

ἄστοι 8116 Βυομ μα] απσθη Ζζὰι ὈΘΖΊΘΠΘΗ: 

(ΛΟ Ι οἴο 
δου 

αν βοθ ᾿ἰ0{{οταύΐύυτ 
1η 46Γ ΑἸΟΧΑΠΟΤΙ ΠΟΙ ΖΟΙΐ. 

γοη ΕΥΘΔΏΖ ΞῬ΄,ΌΒΘΙΥΙΪΉ]. 

Ζποὶ Βᾶπᾶθ. ρυ. 8. 1891)92. σϑῃ. π. «ά 80 --- 

ΠΤ ΠΕ ΤΩ ΠῚ 
θυ 

ΗΕ δ ΘΟΏΘῺ Πι1ὐογϑύῃυτν. 
γοη 

Υ. 5. Τουῦῖο], 
Εὐὔηῖιο Αὐῇαρα, Ὀθαυθϑιθοῦ νομ Τι. ϑοθυνθΌ9. 

Ζνποὶ Βᾶπαθ. [ΧΙΥχ ὙἹΙὯἬΗΠ ἃ. 1846 5.1] ργι. 8. 1890. β6}. π. «“( 14.40. 

ἩἨΔΟΔΌΌΘΗ 

ΡΤ ΠΤ [001 τ αἰ τ πῖπτον: 

Οαυδβίαν ΟἸΡοτΐ. 
Δποὶ Βὥπαθ. ρὺ. 8. βϑῇ. πῃ. οἱ 18.600. 

Ι, Βαμα. 2, νϑυθοβϑβουΐθ Αὐῇ. 1898. τ. υμί 8. ---, 11. Βαμα, 188. π. «“( ὅ.θ0. 

Ἀπ ]]1Θ 05 ΠΟΧΊΚΟΠ 
αοΥ 

ΘΤΊΘΟΙΠ ΒΟ 6 ππᾷ υπό οι ΜΙ γὑΠ0]0Ρ16. 
Τὰ Δ ουθη τηϊὺ σίϑὶθη (δ᾽ θῃνύθη 

ΒουδαβοορΘΌΘ ἢ γῸΠ 

ἵν. Η. ἘοΒΟΊΘΥ. 
ΜιῸ σ Β]γθῖομθη ΑΘ] πηρθη. 

2 Βᾶπαρ. Τιθχ. 8. : 

Ι, Βαμα (δυο ἴῃ 17 1 θίθυπηρθηῃ σὰ τ. υἱέ 2. ---ὴ ἴῃ 2 ΑὈοΊ]αηρθη. 

[1--Η. 1884,900. τ. «( 84. --- 

ΕΙΣ οπι 11. Βαμα θυβομῖθη Ὁ15 7οὑχὺ Τἰθίθγαμρ 18--- 28. [1Δ0}Π16---Ἰ  6]81Π0]. 

189041892. 966 Τ1οἔθγυμῃρ' τ. οἱ 2. --- 



ΒΕ Τὰ Ὑου]αρ σοῦ Β. ((. ΤΟΈΡ ΠΟΥ τὼ ΤΙ ΘΙΡ Ζίρ ᾿ἰδὺ θυβοπίθπθη ππᾶ 
ἀαχοη 4116 ΒΙΟΒΠ Πα] πρ θη. σὰ ὈΘΖΙΘΠΘΗ: 

ΟΘΒΟΠΙΟἢ ἴθ το ΤΟΡΟΡΤΆΡΠΙΘ 

στ ἰθν ε ΑἸ ΓπΠπ ΠῚ 
Νοη 

Ὁγτ. θύΐο ΟἸΡοτί, 
8. Ο. ῬΙΟΥΘΒΒΟΥ ἀπ Κιίοβ ἄου {Ππὶν.- Β: ΟἿ ΘΚ σὰ αδέέξίπροπη. 

Ὅτθὶ Αρύθι]πηρθη. ρου. 8. 1888---1890. σθῃ. ἢ. οί 34. --- 

Ρου τ ικῦρίο δυΐ ΒΕ βοιοι ΜΠ  ηχοη 
ἋΟΟΥ ΠΘΡΠΌΙΚ ππὰ 661 Κα βο  Ζοὶί, 

Εὰν ἀ6ῃ ΘΟΒΌΙ Θθγδα ΠΘΥααβοΘσΘ Ό6 ὙῸΠ 

Ἐ΄. Τηηποοῖ- ΒΙΌΤΏΘΙ. 

Ζνσοιθΐθ σϑυθοββουίθ Αὐῇ|δρθ. 

[160 5. αἃἡ. 4 Ττομίαγποκίαϊθ]η.] συ. 4. 1892, σϑρυπάθῃη τ. υ 8.90. 

Ρον τ κὺρ ααΐ Αππκοι ΖΘ η 
ΠΘ]]ΘΠΊΒΟΙΘΙ ππᾷ [6116 }1516 701 Ὑ ΠΟΥ, 

Μιὺ Ζοι{ἴδ]η ἀθὺ Ὀγπαβίϊθη ἀθ5 ΑἸξψθυθασηθ πϑοὸ ἴἤστθπ ΜΕ μΖθη 

γΟΠ 

Ἐς πη 00 - ΒΙ ΘΓ. 
Μη 206 ΒΙΠΔπββθη ἴῃ Τ]ομτάτποκ. 

ΠΥ͂ α. 9ὅ 5. Τοχὺ υπᾶ 8 Ταΐθ]η.1] ρου. 4. 1886. σϑρυπᾶθη τ. «κί 10. -- 

Ἐπου ΚΙΟΡ 6160 ΠΝ ΜοΙΠΟΔΟΙΟσΊΟ 
{ἴν 

ΡΠΕ1ΠΟΙ]ΟΡΊ ΒΟ 6. ΘΟ ΒΟ Πα ἴθῃ. 
γοπ 

Ατπραβϑὺ ΒοΘΟΚΉ. 

ἩργδυβοθσΘ ΌΘ Πα 

λ40}ε1 

πσηϑῦὺ ΡΥωῦαΒοΟΠΘΟΚ. 

ποῖ Αὐἥασο Ὀθοβουσὺ σοῦ Βπα01} ΚΙ ΒΒΙΠΔΠΠΗ. 
ΓΧ ἃ. 884 5.] στ. 8. 1886. ρθῇ. π. οί 14. -- 



ΡΙαίοπϑ δον 106 ΒΟΒΥ ἴθ. Ὑ. Βᾶπαομθη: ϑγταροβίοῃ. νοὰ ἃ. ΗΠ ἂρ. 2. ἀυθ. Δ ὃ. -- 
--- ---- ὙἹ. Ββπδοποθη: Ῥῃβθᾶοθ. οι Μ. ὕ]ΟΒΙΤΑΡ. 2. Αὐῇαμο..... «ννννννν 1.50 
-- --- ὙΤΠῚ Βάμομοη: ϑδίέδδυὺ, 1. Βα. ον Μο ΟΣ Δ ...... «Ὁ νον τ κεν ν νον --.60 
Ριυΐδσονιδ ΒΙΟ σα ρθη. ΓΕ. Βάσμη.; ΡΗΠΟΡΟΘΙηΘΩ ἃ. ΕἸ πῖππβ νου Οὐδο δίοεθτῦ. 
ΒΥ Υβἐ τος κῶνον εν ἡ πηρε παν ον μεν Φυαν Ἐν Ἐπ ες Ἀ θα ν θὺν οιθκλκίειιῦ εὐδίαν - .90 

--- ---- ἸΤ. ΒΕπαοΠΘη: ΓΟ ΘΟ ἃ. ῬΥΣΥΒΟΘ. ου Οὐδο διθἕοτί. 2. Αὐῆῇ. ν. Β] αν 1.50 
--- ---- ΤΤΙ. Βἅπαοποιη: Τηθσαϊβίο ΚΙθ8 ἀπα ῬΟΥΚΙΘη. οΣ Ἐπ. Β] οίβ. 2. ἀπῇ. 1ς 
ΞΘ γν ῬΑπασποχ: Αὐϊοαθε ππα σεῖο. ἌοΣ ΕὟ. ΒΊΑ ΓΗ: νος ων ν νον νον ον ον --. 
---“-  ΒδΘαΟΗδη: Αμρὶ5 υπα ἘΙΘΟΙΏΘπΘα. Ἄοπ ΕΠ. Β] 818... ὉὉὉὐνννννννκνν -- .90 

- -- ΨΙ. Ββπδομοι: ΤΊροσῖα5 υπα αδ͵υ8 αἀτδοομαβ. ομ Ἐπ. Β] 8Γ5... «Ὁνν νον τος 
1 ΒΟΡΠΟΚΙ6Β. γον Θυβῖ. ΥΟΙΓΕ 1. Το]: Αἴδβ. 4. Αὐυῇ. Ψοπ 1,.. ΒΘΙ1 ΘΥ τ ΗΠ... 60 

πο ΠΟΥ ΘΕ ρα, ΘΙ Α ΟΥΌΣΝ Τὼ: ΒΘῚ Θὰ ΒΗ ΟΝ ἐκ δς δρτνι στ ων ς 1.20 
- -- “ ΤΙ 7611: Αὐτίσροπθ. ὅ. Αὐῇ. Ἄοπ [.. ΒΟ] ΘΥΙΘΠΕ ......0 ιν ν νον εν ννον 1.80 
ἘΞ τ ΠἘ χο Π55]1: Ἐπὶ ΟἸατρια. 8. Αὐῇ' ΟΝ Τὰ ΒΘΊΙΘΥ ΤΙ 8 ππ... Ὁ... Ὅτ νον τς 1.90 
ΞΘ ν᾽ 51}: Οἱαὶρυν 50} Κοϊόποδ. νου 1... ΒΘ] ΘΥΤΠ ΘΠ ΠΝ... :.-. ὐνο νον ον 1.50 
ΒαρΡΡΙοπιθπΐππι ᾿οούϊοπὶα Θαγάθοϑο. νοῦ Ο. Α. “. Ηοὔξι θη π... «Ὁ. νννν εν ν νιν ενον 1.50 
Τοδίδπιθη ππι. ΠΟΥΤΠΠΙ. ΡΥΆΘΟΘ. Ομ Εἶτ. Ζ6116. 1. Μαυύηδαβ- ναι σοϊίατη, ν. Ζ9116 1.80 
--.-.-- -  ΥὙΥ͂. ΖοΟΒδηπ65- Εν δ ρο τη, σοῖς ΟΠ] δ σὺ... . «Ὁ ὉὉνν εν ον εν νννεν 1.50 
--- --- --  Υ. Ὠὶθ Αροβίθιρϑθβομβιομίθ, νοῦ ΥΟΒΙἔδηντὺ. ΜΡ͵Ιὶ ΙΚατίο.... .. οὕς 1.80 
ΤΕΘΟΚΥΪ 5 Τγ1190π. γοη Α. Τ. Η. Ἐσιύσβομθ. 8. Αὐῇ. Ψοπ ἘΠ Ἠ11190τ..... «ον 2.10 
Τππεγαϊάθηθ. γοπ ΟΘ΄. ΒΟ τα6 υπᾶ Κ΄. ὙΥ 1 ἃ πη δπ πη. 3 Βϑπαθ ἴῃ 4 Ἡρέθη, ΒΆΘΗ 1 ἃ. 2, 

8. 4, 5.6, Τα. 8 οἰ μα] θπᾶ. ὅ. 62. 4. Αὐῇὔιεαρο. 96θ8 Ἡρῖν .......ὐνν νιν νων 1.50 
ΧΟΠΟΡΠΟΩΒ Ἀπαθαβὶβ. οι Ἐ. ΜΟΙ Ρτϑομί. 1. Βᾶομη. ΒΌΘΝ 1- ΠῚ. ΜὶἱὶιΦΡῸ ΗΟΙΣ- 

βομηϊἐίθιι, 8 ΕἸρυτθι θη ππᾶ 1 Καχίθ σοῦ Ἡ. 8 ηρ56. 8. Αὐῇαρθ.....ονν νον 1.580 
ΟΣ Ξε  πυ ΞΞΥΤΙ ΤΑ͂Ι τον πον Ὁ ἘΣ ἐμ τῦΣ δ θ μεν κοτε; ϑρσῖν κιδιν 158 
--- -Κυτγορδάϊο. οπ 1... Βτοὶ θη ΘΟ. 1. Ἠρῖϊ: Βυοδ 1-ν. 4. Αὐῇ. τνομ 

Β. ΒΟ βου βομ 2. --- 11. ΗἩρῖς: Βυοι Υ---ΨΠΠ. ὃ. Αυῆῇ. 6465 ἩΘΕΙ͂!...... 1.580 
-- . Θείθομίβοιο Θοβομίομίθ. ον Β. ΒΟ φοπβοδΒ ἀπ. 1. Ἠρῖν: ΒΌΟΘΝ 1--ΤΥ΄. 
ΗΟ ἜΡΙΣ ΒΠΟΝ Ὑ-- ΤῈ. 4. ΠΗ τ δ ν ἸΑΡΟΝΝ ἘΣορσν Φτο τας πεν ας ἃ 1.580 

πα ον  π π δ... Ὁ. ἈΠ παν υ ονμδ νιν τν ἀτκις νι ὐρβησί ον τ ϑ αι σδν τι μὲ 1.50 
ΒΞ πε νοπ Ὁ ΟΕ τρ. τος πο ον ΑονΣ ἐνϑο ἐνον τ δε τ ἐνερ ν ον ολ τρ τοι στὰ 1.50 

Β. Τιδϊϑιβοὴθ ον βῦ6116Υ. 

ἈΑπίδο]οσῖθ Ἀπ 5 ἄθπ ΕἸΘΕΊΚΘΥΝ ἄἀθτ ᾿ἐ ΠΙ6 1. σομ Ο. ΤΟ ΟΌΥ...- -«Ὁνννν νειν νιν νννννον 1.80 
βοβασὶβ σομπιπιθπίαγῖϊ ἀθ 6110 6 411100. οι ἃ. Θ ΟΡ ΘΣΘπΖ. 1. Ηϑῖς: ΒΈΟΘΗ 1---ἼΤΤ. 

Μὶ ἘΠπΙ|οίξιπσ απ Κατίθ σοὸμ ΟΘ8119ηὲ. 9. Απῆ. νορ Β. ὈΊπθΥ.....«τννννννν -- .90 
--- -- ὀ--- ΥΤἹ, ἩἨδΙῖι: ΒΟ ΙΥ̓ ---Ἱ. 9. Απῇ. τὸν Β. ΙΗ ΘΣΥ.......«ννννον -ὄ 18 
ΕΘ 955. πη στ: ΒΗΘΒΊΝΤΕῸ ΙΕ: Ὁ. ἸἈἸΝΗ͂: σον ΒΒ: ΤΟΥ ΘῈ. τ σος τὴ --.90 
--- -- ἀρ ΒΡ ῖο οἷν. Ψοη Α. ΘΟΡΘΥΘηΖ. ὅ. ἀὐυῇ. οι Β. 1 η ὕθΎ.... οὕ. Ψ.ὕν 2.40 

Οπγοβέοπιαι εἶα Οἰσοτοπίαπα. Ὑοι Ο. Ἐ΄. Τιλᾶθτα. 2. Αὐἴᾶαρθ.....Ὁννννννννννννν χ.10 
Οἴσοτο ἃο οταΐοτο δου Κ. ὙΥ. Ριᾶϑυϊί. 6. Αὐῇ. νοι α. ΗΠ ΔΙΏΘΟΙΚΘΥ ..... «οὖν 

1. Ἠϑῖε: ἘΠπ]ϑίσαπρ απᾶ 1. ΒΌΘΉ. “{ζ 1.80. 2. Ἡϑῦυ: Π. Βυοῃ. 3. Ηϑέ: 177. ΒΆΘΗ 
ΠΝ πε ολοθ ΠΠΘΤΟΒΉΝ ΝΣ εν ὁ κι. ἐ!ν ἐπα νον τες τ δ γε γοῦν αἰῶ, ξύν α ΤΕ ἂν ἜΤ ἘΓΟΙ͂ ἃ 1:58 

--- απ ἀνε ο ιν πα 55. ΘΖ ΘΙ ΤΠ τις νον κι ϑηδηντοῖς εἰσιν Μ ο ἀο ἐρατὴ τὴν τὰν ε μιν δ ρ χέδις τ μ. τ ἐδ δγο οὐ -- -45 
ΗΝ: τον Κὶ ν. ῬΙΊΘΘΥΣΙ, ὃ. ΑΗ ον. ἘΣΣΘΟΤΣΊΘΝ, Ὁ Το τ νιν νος 9.35 
πο απ τς ἶὐνγ' ΡΎΒ Βα, 9: Ἀπ τ ρρελντον ὕπενρίανε τ τα Ὀτέτον αἐἌ τ Στ τως 2.--- 

Βοᾶρ ἢπι ϑδοχ. Ποβοΐπβ. Ἄοὸμπ Εν. Βομίθτ. ὃ. Αυῇ. Ψου Δ. ΕἸΘΟΚοίβθη --.90 
Ηἰνίπαίΐο ἴθ Ὁ. Οδθο πη. ψὸμ Εν. ΒΙ Ομ θυ. 3. Αυῇ. ν. Α. θεασά --. 45 

ΞῊΣΗ ΑΕ ΘΗΝ ογδίουϊθ, νου Κ᾿ Ὑ: Ῥιαοεῖθ:. το τος το ρρννννος ν ἐκδάνινος 1.--- 

---- ρθη βορκθη Ὁ. ὕοτυθβ. ΤΥ̓Ό ΒΆΘΗ. οι Εἰ τ. ΘΟ ἢ ὑθτ. 8. Ααῇ. οη Α. ΕἸ Θτ Βεατα 1.50 
---ν ΒυοΒ, οῖ ΕἾ. ΒΙΟΝΤΟΣ. 3. Αυϑ, σου Α. ΕΡουμβδατᾷᾶ... ...{0ννν0ς 1.20 
--- Βραθτ0. ἃ. ἵπιροτΐῖππὶ ἀ. ὅπ. ῬΟμΡ6} 18. ὕ οα ΕἸ τ. Β ΟΕ ὕθ 7 ἃ. ΕἸ ΘΙ 81. 4. Απῆῇ, ---. 60 
- ΟΕ πασίβοιο Βοάθη. ψοη Ετ. ΒΪομὕοτ. ὅ. Αὐαῇ. ον ἘΡοτμδτᾶ...... 1.-- 
-ο Βρᾶρ πν 1... υτοπδ. δου Η. Α. Κοοἢ. 23. Αὐυῇ. οι α. δι αρσταδαΐῖ..... -.90 
----.- οαρ γν Ρ. ϑ1118Δ. σου ΕἘτ. Βἰ ομοσ. 2. Αὐυῇ. δου α. ΤΠ απάᾶρστϑἕ....... - .- 18 
- Βρᾶορ {πτ βοδύϊιβ. ψου Ἡ. ἃ. Κοοῃ. 2. Αυῇ. οπ ἀ. ἘΡΡοσυμβδαγσάᾶ......... 1.--- 
- Ἀρᾶο {τ (π. ΡΙδποῖπθΒ. ψοη Εἰ. Κα ὅὄρκ. 8. ἀυῆ. ψου α. Τ᾿ ϑηᾶρταῦ..... 1.20 
-- Βοαοῆν Τ. Ἀπ πΐσπβ 1110.  οη Ἐπτ. ΒΟ ὕθ 1 τι. Δ. ΕΡΘΥ Βδτᾶ. 4. Αὕὐῇ,, ν. ΗΝ ΟΒΙ 1.-- 
-- ΙἰαΔὲ. ΤΠ. ΡΕΙΠ ρρίβομο οᾶθ. σου Η. Α. ΚοΟἢ. 2. ἀυῇ. σοι Α. ΕἸ Ροσ βΒαετᾶ --- 90 
ΕΟ ΤΟΥ ΠΥ, ΡΠ ΠΡΊΝ πο δα δι τ οα. ἘΠ; Ο5,5.Ὁ..: ςς ρον νος ες ες ὺς -- .-60 
-- Βρᾶρθῃη {Πτω Δδγοο!]πΒ. Πἰρατῖιβ πα Ποίοίατ 3. οι Εἶτ. ΒΒ ομ ὕθτ. ὃ. Ααῇ, --.90 
-- Βρᾶο [τ ἄθπ Ὀίομίου Αστιν ἶβ. Ἄου Ἐσ. Εἰ Ομ ὕθτ. 8. Αὐῇ. νοι Α. ΕΡΟΥ Βατὰ --.45 
ΞΘ ΗΟ 6 ΒΥΐοῖο. νου δοπϑῖ ἘΣΟῪ. 4: Απῇ...:..00{ τ νον νον κε νιλνσν νον 3.25 
---- ἸὙπβου]δπθη. οι Ο. Ἡ οἷ π 9. 1. ΗΡῸ,: 10.102 41.930. 4. ΑΒ. ΤΙ.: 110. 8---ὅ., 8. Αιῇ. 1.50 
οὐ τοις νη Ὁ. ΜΘ ΓΙ Υ  ὃ. Αὐτὴν τον δι οτονννν ΣΑΣ ΝΣ οὖν Σερν Σονώ νιν - .-60 
π΄ πηπτηϊΐϊηπι Νοϊρίοπῖθ; οπ Ὁ. Δ ΒῚΒ 6᾽; .5. Αὐὐδ τ: 2. των ξεν δε εν -.45 
πῆ νοῦ ΜΘ σαν. τον τ ϑισε τ σὴν νιοογτωι, παν οὐδ ῥρομνα, δια μόνης Σ κιμη κι ν, καὰ δον θα  οντῆς -- .60 
Επ Δ γποΙ εκ, 1ἰοτὶ ἔγαβ:. νοῦ ὃ. ἘΞ. ΜΆ116τ... 2.022 π 0 νοννν δνν νννδ βεμζον 2.25 
--- δ παίπεα ἄθοτηπι Εἰ τὶ ἴγ08. σου Α. ΘΟ οοίπμϑ ..... «τον νοενννννννν κεν νενν 2.40 
[0 ΡΒΙΠΟΒορ ΐβοῖιο ΒΟ τ θη. ΑὐἸβνϑ}} Γὰν ἅϊθ Βόμα]θ. ψοῆ Ο. ὙΥ οἱ [5 61 618. 

(Τοχίύδιβραθο ταὶ ἀθαΐβομθη Τ1η]θί θα σθ ἀπα ΑΠΔΙΥ561). .-.... «Ὁ νον νιν νυν ννννων 2.- 

ΑὍΟ ἴπ 1 Κασί. Ἠθέϊθη: ι 4. μαο]ἴπ5 ἀθ δυο... ......ν “έ. ---.50 
1. ΕἸ πα] οἴταπ "1. ἃ ΒΟ ΤΌ ΘΙΠΘτ οἱ ᾿ , Ταδου]λπδτιαι αἶδρ. ΠΡῚΝ. .., ---ι 60 
ΟἿΘΘΙΟΒ τι. ἱ. ἀϊθ 106 ΡΉΪ105. μὲ ---ὁ0 6. Πὲ παίυχαη ἀδούππι Εἰ τὶ ΤΠῚ ἀπ 

ΦΡ 196. ΟΥ̓ ΟΥ 15. 1 1 ὙΠ τ τον; --.600 46 Πηΐθιι5 "0. οὐ πιὰ]. 1, 9---2] --- 80 
8. θαΐο ππϑῖοσ ἀρ βοπροίαίο...... πο Πθ ΡΠ ΕΘ ΡΟ ΟΝ τὺ ὁ ύμπ ἰρρ Ων -- .80] 

Οογποπβ ΝΟΡΟΒ. οι 7. Β 16 06118. 11. Αυῇ. ψου ἁδιιοουἑθβ..... «νυ νννεν εν 1.90 
ΞΜ Δ τα 5] 

αὐτίϊαβ α! 8. οι ΤΉ. ψομοι. 1. ΒδμάοΒθη. ἘΝῸΒ Το ν 5. ΛΑ μβκ νος το 3.10 
---.- ἼΠ. Βἅπαομοη. Βύοι ΥἹ--Χ, 2. Αυῇῷ. ΜΙ1 Κασίοθ........ νον νυ νννενννον 2.25 
ΒοτὰΣς θάθη ππὰ Ἐροᾶάθη. οι 6. . Νδι οκ. 18. Δυῇῆ...... «εν ννννν εν ννννννν 2.35 
--- δεύσοι ππᾶ Ερίβίθ1π. νοι Θ. Τ. Α. Κυῦροτ. 1. Το]: Βαιίσθη. 12. Αυῇ,.. 1.50 
ΞΘ υΡ Ρ11 ἘΡΊ ΕΘΝ, 5ν ΑἸ; ΣῈ 7Ρ νον δος τον αν νων μον κυ ιν δδα δ δ ν δἰ κυ οὦ 1.80 
-- ΚΡΟΙΊΔΟΠΘΗΙ. οι Α. ΤΏ. ΗἩ. Ἐσἱἔσθομο. [. Βαπᾶ. ΟΣ 1,......{Ὁ0 ον νεννον 2.40 
τ τ το ΒΔΕ ΕΣ οὐ εὐγτ λα γ| 1. 4 ὙἹ ἢ ΤΟΠΕΨΕΥ τ σε αν ΡΣ ΉΤΟ 2.- 



ἡτὶακ. ΒΠΟΝ 1 (5...0ἢ. .5:. νοΜ. ΜΗ ϊθν Ὁ 20 “μέ 1.80 
-- - ΒυΟΝ 8. 4. 5. 6. 1. 8..9.10. σον Ἢ. ΤΟΥ ον τς ὍὍ“ροὁΨ«ρυἔὋ«οὁἜο͵ΣνιἔὁοὁὌὁ σ“ἰἫ 18. Ὁ 
--- ΒΘ 91 (4. Αὐ8.). 39: (8. .Αυϑ.) Ὑοπ ἘΞ ὙΥ ΟΙΥΣΙΣπ ....ὕ.Ὁ-ς ἜΡ  Ύ τοι τς 6 1.20 
ἘΞ ----- Βυσδ 95. σου Ἐ. ὙΥΟΙΥΡΙ ΣΝ ὦ: Ἐ, ΤΟΠΤΘΥΘΘΟΝΘΙΥ..ς.  τὐπἘὸῆπΦρΔΦ«ἕΨἕΨοοι,ἍοΕὁοινσ- 1.90 
---- ΒηΟΝ. 94. σον Ἡ. 5. ΜΗΤΤΟΘΥ 1... 00. νυ ρολος ρον ον 1.- 
Ξ:Ξ -- ΒΌ0Ν 35. ον. Ἡ. ὅ. ΜΏΤΙ ΘΥ: τὐοος 9 2 ει νι: προ συ. τυ ρρορορορορσοι 1.20 
--.. ΒυΘΝ 36. 91. 9385. σου Ε' ΒΥΪΘΟΘΥΘΘΟΣΕΙ . τ που τὴν. 9 1..)0 
--- ΒθοΣ 80. ὸΣ Ἐ. ΤΟΥ Ρ ΌΜΘΙ. 90. ς νων νον πεν, πε 1.90 
ΟΥ᾽ὰβ Μοίθ ΠΟΥ ΡΒΟΒΘη. οπ 7. Β5ΊΟΡ 6115 ὑπ ἘΤ. ῬΟΙ]6. 1. Ηοῆ. Βυοῆ 1--τχ. 

15.ὄ Αὐῇ, οΙΑ( 1:50. Τί. Ἤδεῖι. ΒΟῸΣ Ἔ--ΧΥ; 19. ΑἸ τππΠοΠυὀτ τ ὉΠ ν 1.580 
- Βαβίοπ. νου Ἡ. ΡῬοίΐοσ. 8. ἀπβ. 1. ρὲ. Τοχὲ πᾶ Κουηπιθηΐδσ...... . νον ον 2.10 
-- - - ἼΤ ΑΡῦ. Κυϊβομθ ἃ. Θχοσϑῦ. Αβ σπιι σθη ἃ. Ζαβαϊξθ Ζ. Κ οτησπθηΐατ. 8. Αὐῇ. ---. 90 
[----- δυββον. αραϊομία, τοῖν Ενϊδαΐουπαη σθαι ἴ. ἃ. ΒΟ σορυδάοη, νυ. Ἡ. ΘΟ ἀπ θυ 1.50] 
Ρηδβοάγὶ ΓἈΌ 0136. Ὑοπ .«(΄. 516 61:85 υπᾶ Ἐ΄. ῬΟ]]6. 6. Αὐϑ,.... «Ὁ. νννννν ον ννννον -- το 
ΡΙδαἑαΒ᾽ Ἀπβρον. θη. οὶ Εἰ. Φ. Βτῖπ. 1. ΤΥϊπυτητηῖιβ. 4. Αὐῇ, οι Μ.ο ΝΊθταΘΥΘΙ 1.30 
---ἰϑ ---- ἼΤ σδρνενὶ. 4- ΑἸὐὐὐὯὍ᾽ ον τον νος οος κου πονῶν ἐΈέἐΕΨνψἔὌΕοΨονΨἔἜἐΕΓὲΌἝυψὍἘΠρροιέ 1.- 
----Ἕἔ --- ΤΗ. Μομδοθοῆτηὶ. 4. Αὐῇ, Ὑοὴ ΝΜ, ΝΙΊΘΙΘΥΘΤΙ.... «ον τ ννν τον νον τε νννσον 1.- 
-Ξ--- ΤΥ. Μηδ οἹουίουπῦι 3. ΑἸΗ͂ 200 «νος ἐν ΟΣ οροΕιρἔοΨἔοέὁοΨσσὍἘοιΨἍὁΠσςσ-. 1.50 
ς ἐὰν πλβτε εὐ ἐπε ταὐίοη8 ογαίϊουῖδο ΠΟΥ ἀθοΐπιβ. σοι α. Τ. Α. Κτᾶροτ. 8. Αυῆῇ, 1.-- 
βδοϊταβ᾽ Ηἰβίοτίθπ. οι ΚΕ. Ἡϑσδαϑῦϑ. 1. Το]. 1. ἃ. 11. Βυοῃ. 4. Αυβ......... 1.80 
“Ξ-.ς Ὁ Τὖ΄΄ ΠΟΙ], ΒΠΟΝ ΤΙ. ..5. Αὐῇ-.. 00 ἰρρ νὰ ρον υέέέέΕέΕοΨοΨ,ἜἘοσ - ΟΡ 1.80 
--Ξ ἈΠΏΒΙΘη. Ὑου Α. ὌὭΥΔΘΙΣΟΣ. ἹΤ' Βεμᾶ. Βυ0η 1-- . ὅ ἈπΗ τ ΠιππΠοΠρὀ 2.40 
--- -- Τ Βεπᾶ,  Βυθπ ΧΤ- ΧΥΤ. 5. Αὐϑ'....,... ον νον φν πον ον το Ων Ὡ.. 35 
“Ὁ Ἀρεϊδοῖδ. ψόΣ:Ἂ- Ὥσαοροι. ὅ. Αὐῇ τς ἀοννονς οοοέοπ --.00 
- ἩῬϊαϊοσαβ ἄθ οταίοσίνπβ. νοι Θοοτς ἀπᾶσθβϑθη. 8. Αὐβϑ(ι. ὁ... Ὁ Ὁ κεν εν εν νον -.90 
Τοχοπτῖπιβ9 ἅπῆρον. Κοπιδαΐοθπ. Ὑοπ Ο. Ὀ χίδίσκο. 1. Βάομπ.: ῬΒοσταῖο. ὃ. Αὐϑ. 1.50 
Ξε. -- ΤΙ ΒΘΌΒΗ, Ἁ ἀοΙ ποθ᾽... ἐνὸν εν χε οὐ ον ον ιν 1.50 
ΟΣ Αοποὶᾶθ. ον Κ. Κρ ρϑβ. 4 Ἠρξίε. 4. 8. 8. Ῥθζ. ῶ. Αυῆ, Ζ26θᾶοβ Ηϑῖξ.. 1.90 
.-- - Βυοροϊῖθδ ππὰἃ δοονρίοδ. οὴ ΚΕ. ἘΑΡῬὍΘΕ....... πΠπρΠοὺ νυ 1.50 

ΘΟ ΠΡΟ ΠΟ Δ 6 1π ΘΓ ΘΟ ΟΠ ΘΠ τι. ἃ 6 156] 181 Κα] 55: ΚΘΡῚ 
1πὶ ΑἸ 85 8ῃ α16 ΤΘαΌΠΘσβομθη Τοχίαυβραθθῃ: 

ΑπΙοίζαπρ σὰν Ὑουθοσθιτπην δα: ΟΟτμθ]ΐὰβ ΝΘΡΟΒ, σου Ὁ. ϑέβδηρθ᾽ ..-....- 90. «ί ---.80 
--- - ἀεδοβαῖβ 6811]. Κυίορ, νυ. ἃ. ΡΥ ΚΟ. 11. Βάοβη: ΒΟῊΝ 1-ᾷἍὉ. ΤΙ, 4-- θα σοῦ. 16 --.-80 
Ξ- --Ονῦθ᾽ ΜΘΊΔΙΠΟΥ ΠΌΝΟΝ ΓΎΟΣΝ. ΠΡΟ 716 2 οῶυ τιον τ ἐς νι το τε να τ 56Ὁ. --- 80 
-- Ἠθοπῖθτβ Οἄγββθοο, νυ. Ὁ. Η θπῦζΖϑ. 1. Βάσβῃ: (165.1---ῦ, 11. 1---1ῷ, ΤΙΤ. 198---Ἰ8 σθὉ.79 ---.80 
-. ΧΡΒΟΡΒΟΙΒ Αμδθδβίβ, νυ. ἃ. ΟΠ ΊΤΤΙΑΘΥ. 1. Βάομη: ΒΈΌΘΗ 1. 3. 1]. 8--Κ σθὈ. 16 ---.80 

1νἱυ5- Ομ πθπΐασ. οι Ὁ. δὰ ρῦ. ΒΌΟΘΩ 1--νὐν. Καγῦ. 716 υἱέ ---.80, ΒυΟΝ ΧΧῚ “( 2.-- 

δΟ πα] - ὀγ ο θΟΠ ΘΙ 461 ΚΠ] ΒΒΊΒΟΠΘ ἢ ΡΓΔΟΙΘΙ. 
ΟΥθο 5Ο65 Κ'ομαΠνν υ θυ θη. ΟΣ Ο.. ἘΠ. ΒΘ 566. πα ἘΚ. ΞΟΒΘΩΚΊ. 

3 Βᾶπαθ. συ. [μ6χ.-8. 
1. ατιθοβοη- ϑαυΐθοῃ. νοι 6. Ἐς. ΒΘΠ 56 ]Θτ. 9. Αὐῇ. τοῦ θοτς Αὐαΐθητστίθί. 

1891. κοῇ. 6 μέ 1ό ϑι. 
11. Ὀϑυΐοι- ΟΥ Θο βῆ. ομ ΕΚ. ΒΟΒΘΠΚΙ. 4. Αὐῇ. 1884. ρθῆ. 9 ἐκ ὃ 

Τιϑ οι ΐβομθ5 ΚΟ] νυ ΘΟ. οι Ἐἰ. Α. Ἠδίπίοηθη, ὦ Βᾶπάαθ. 
στ. Ἰι6χ.-8. 

Ι. Τιϑιθὶ πο -Ὠοαΐβοη. 5. Αὐῇ. νοὰ Α. Ὥγσαθαοσ, 1887. σζϑῃ. 6 δέ 
11. Ὠϑαίΐβοη-Τιβιθιπίβοῃ. 4. Αὐῇ. νοὸὰ ἃ. τδοθθσ. 1888. σϑῆ. 5 “τέ 

Ὑν δυο σὰ ἄθῃ Ἐουηθυίβομθη Οἰϑαϊομῖθη. ἘΠ ΟΠ ]ΘΥ 
Ῥοαυθοιοῦ σὸὰ αθοῖρ Ααὐθητγιθῦῃ. Μιὺ νἱθῖίθη ἩοΙ ϑομηι θη 
πα σοὶ Καγίθη. 6. νϑυθθϑβουΐθ Αὐἴάεαρθ. ρὺῪ. 8. 1890. σϑῆ. 8 οΚὶ 

νου θοη σὰ ΘΗΟΡΠΟΙΒ Απϑρδβίβ. οι Ἐ', ΜΟΙ υθοπῦ, ΜΠ 
18 Βο]Ζβοι., 8 1108. Ταῦ, α. 1 Κατίθ. 7. Αυῇ, συ. 8. 1891. ρθ 8.1 κκὶ 80 3. 

νου οι χὰ ΘΙ ΟΡΒΟΥ5 ἘΓΘ]Ἰθηΐοδ, ταὶς Ὀθβομᾶθυθυ ΕΟ  ϑἸομῖ 
τα ϑρυθομροῦγασοι ἀπᾶ Ῥαταβθοίοριθ. Εν ἄθα Βομα! ρΘὈυδαοῃ Ὀ6- 
αὐ θοϊνοῦ σοι Καὶ. Τ ϊθια μη. 2. Αυῇ. στ. 8. 1888. σϑὶ. 1 ο 50 3. 

ΞΟΒΟΙνν δύ Υ ΟΕ σὰ Ο. 5. Οσὔβαυ ταϊῦ Ὀθθου ἄϑυου ΒΟΥ οι οἰ ρα Ρ' 
ἄθγ Ῥμγδβθοϊορὶθ σου Η. ΕἸ] ὴσ. 4. Αὐἴαρθ, Ὀθαγθϑιθοῦ νὸπ 
ΕΝ. ΒοΒηθι θυ. μι. 8. 1892. ρϑῇ. 1 οἱ , 

φϑθτίου ἢ 2. δεη. δοδεπδδείτείδαπρεπ θε6 οτπεῖίϑ θερμοῦ, δ ν δὲπ 
Θάγπίοθδται) θεταιιϑαεαοθεοι ὑοπ Ὁ. ϑααίο. 11. ϑίιῃ. 8. 1891. αοῇ. 
1 “Κ( δ: ὅεπι Φ οχίς Ὁοδ ϑὲεροδ 1 “(( 20 8. 

ϑιεροδ. οἴ θηατ. ὅὅοπ δ. Θ αοἴον. 8. εἶς. ἔατί. ἰὲ 40 8. 
ᾳ. Ζεῖϊ. 3. ϑίμ4., 11. Ζεὶϊ. 2. ϑίμ, υοπ. Ὁ τἔπιαππ.) 

φουτιοτδε ἢ 2. Ὅυϊθδ πιείαιπποτρθοίεπ. ὅθι ἃ. Θίοθει 8, ὅ, μι Παρ, 
ϑεϊοταί ὑοι ὅν. ΟἿ... τ. 8. 1898. φεῦ. 2 «(( τὸ 5. 

σθύτιοτθε 2: θθπ δαθεῖπ δε Θηδτηδ. δν δεὲπ Θά ρεδται ὦ Βοταμθε 
ἐροδεῖι ὑοι ϑί. 5 ὦ απ δα ἄ. 8. ϑιιῃ. 8. 1888. φοῇ. 60 5. ψὲϊε δεπὶ 
ἐγίς δε Ῥράντιδ 90 5. 

ὙΝ δυο ΟΕ. σὰ ΒΘ 6115᾽ υἰσοοϊαίπτη ροθύλοασα. ΟΣ Α. βομδαῦβοῃ. 
9. Αὐυῇ. ρου. 8. 1891. γσϑὰ. 45 5. ἷ 
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Ασμλο] ταν σαγά Ροοκοῖ 

ὕπάετν Ραὶ. ""Ἐεΐ. ᾿πάφχ ΕἸ1ς᾿" 
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